










 জী্রীগৌর বিধু্তি - 
২৯১৬% 

/ এ ভাবি পু রা 
চা ৭ 

শা পাক শা কর্তক 

৮৬ নং অহিকষিতলা| টাট। কলিকাতা, 

ছগোড়ীয়-বৈষ্ব-সন্মিলনী-কাধ্যালয় 
হইতে আকখশিত । 

উচৈতন্তান ৯২৭, চৈ । 

৬১১১ ৯৩১৯ | 



কঁলিকাতী, 

১৭ গোরাবাগান হীট, বান প্রেষে, 

জীতাগ্তভোব চক্রবর্তী ছারা মুজিভ। 



অবতরণিকা | 

গৌড়ীয় বৈজধ-দন্্ি্নীর প্রত প্রথম বার্ধিক অধিবেশনে 
গাহারাঙ্জ মণীন্্রচ্্ নন্দী বাগাছুর কাধিমবাজারাধিপতির অর্থ 
লো অঙ্গ আমর! প্রিকঞ্কর্ণামৃত নামক প্রীগ্রথ বৈ্ৰ সাধু 
সন্দ্নের্ হন্তে উপহার দিতে পারিয়া আপনাদিগফে চিরকৃতার্থ 
মনে করিভেছি। প্রতূপাদ শ্রীণ শ্রীযুক অতুলরঞ্চ গোস্বামী 
গাণধের শারীরিক অঙ্থস্থতা নিরন্ধন তিনি এই পুক সম্পাদনের 
চার আথাদের ভ্লায় অকৃতীর উপর দিয়া ভাল করেন 
ই তিনি শ্ুশ্থ শরীরে এই চিএ বং সম্পান 

ৃ র বডির হাথ হউক 
ছার আকীরবাদ' মন্তকে (ঘর করিয, তাহা, উপযেশা 
র্ বে হাই প্রদ্শি পরে, তীঘারই জিদ, মরতে .. 
রঃ নর! এট ছুগহ কার্ধো নর টি, আাডাবে আজ: । 
4 বিন. মে পর ণ 

প্রবাদ, এই শরহে লীলাপতক ও. রি সন্ধে যে 

টিন কমি: লিখিযাহেন তাহা বগভাধার পরাচীন-লাহি্ো 
টুঙ্ছর বিশেষ বলিয়া চিরকাল আদৃত হইবে 
কির শধানতঃ প্রসথপাদ-প্রকাণিউ পুস্তক ও ১২ তানি 

উর ও দাত পুরি দলাই, এই ঈগ্রহ দম্পাধন করিয়াছি। 
কার মটর পাঠানরাধি এবার প্রকাণ করিডে পারিগাম 



ঢা 

ন!। বারাস্তরে এই পরীপরস্থের পরিশিষ্টরপে আমরা পাঠান ও 
গ্টবচষক ও এই গ্রন্থের ভূতীয় তধ্যায় যাঙ্া চাও বোধ 

হয় বা্চাল। দেশে আনেন লাই-এবং যাহা হদাপি বাঙলা দেশে 

গকাশিত হয় নাই তাহা অনুবাদ চহ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা 

রাথিলাম। 

১৩২৬ বঙ্গে জাহুবী পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রাভুপাদ গোস্বামী 

ম্াশয়ের মীলাপ্তক ও. রষ্ণকর্ণামূত নাঃক 'অমুলা প্রবন্ধ এই 

গ্রন্থে ভূমিকা! রূপে সংযোজিত 'হুইল। যদ্ধনন্দন দাস সম্বন্ধে 

ভিনি বিশেষ ফিছু বলেন নাই | পরিশিষ্ট বিশেষ করিয়া তাহ 

পরিচয়াদি দিবার বাসন! রহিল।* তাহার সম্বন্ধে অদ্য আমরা 
এক কথা বলিয়! বিদায় লইব। তিনি ১৪৫৯ শকে ১৫৭৪ খই 
ভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার ১২।১৩ ক্রোশ দক্ষিণে কণ্টবণ 
নগরের উত্তয়াংশে ভাগীরথীর পশ্চিমতটে মালিছাটি গ্রামে 'বৈদা- 
বংশে জ্সুগ্রহণ করেন। যতদূর আমর! জানিতে পারিরাছিঃ 
রি নিয়পিখিত পাঁচ খানি শ্রীগ্রনথ প্রণয়ন কারন £-_ 

॥ শ্রীকর্ণানন্দ এই পুস্তক খানি কবি ৭* বৎসর 

+৫১৯" শকৈ প্রণয়ন ফরেন। :২। শ্রীগোরিন্দলীলামুত 1. এ 

ঈীরসকদন্ব। ৪1 তাত কষি ছাতিডে হৈ মা, 

ঁ. াহিতোর গুগেতা শীনেশচজজ সেন মহাশয়ের মড়ে ু ন্ধন দা 
জ্ীনিবাসযচার্টের । পৌরি।: খল ; উন্ ঠাডুরের। মন শিব 

(7উতীয় সংস্করণ ৩৭৪. প৫)া কিন্ত মরা এজ 

সমন করিত পারি লা) খ্দকরতরর বন্দনায় ইহার সং ক 



.] 

লিখিত আছে, “প্রভু-হআ-চরণ-সরোকিহ-সধুকক। জয় হদুননদন 
জা”। 'প্রভুন্দতা অর্থে শ্রীনিবাস আচাধ্া-কন্যা শ্রীণতী 

হেমলতা! দেবীকে বুঝায় । 'ক্ীনেশ থাবু৪ লিখিয়াছেন হেমল ৪) 
দেখীর .আদেশে কাঁৰ “কর্ণানন্দ” নামক এরভিহ্বাুক পদ্য গ্স্ 
২৬০৭ খৃঃ অন্দে রচনা! করেন। আশখাদগের মতে কৰি হেমপ১1 

দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। 

কর্ণানন্দে কাব পিখিতেছেন +-- 

"সেধঝাভাস, কভু সেবা না করিজ। 

তথাপি তাহার গুণে সে পদ ধরল ॥” 

সেবকের পেবক কৰি ঠাঁকুর[ণীর নেখ। করেন নাই, হবু তিশি 
নিজগুণে দয়াপএবশ হতনা তাহাকে শিবা করিগ়াছিব্ন। 

কব কর্ণাপন্দের প্রতি নিষ্ঠাসেন অস্তে আম্মপ!রচও স্থলে 

বলিয়াছেন +-- 

*রন্ধাচাধ্য প্রস্থুর কহ) শ্রীহেমলজ্।। 

প্রেষকল্প-বন্ধী কিবা নিরমিল ধাও॥ 

মে ছুই চরণপন্ধ হদয়ে খিলান। 

কগানন্দরদ কহে যহুদ্দন দাষ ॥* 

বিযপ্ধমাধবে কবি লি থিয়াছেন ১ 

“বা হেমণতা। নাম ঠাকুরাশি 

ঠেঁহ পদধূলি দিল! আমার মন্তকে ।” 
. খবশ্য উদ্ধত অংশ হইতে কবি যে ঠাকুরাণীর মন্্রশিষা ছিলেন 

তাহ! হুস্পষট গ্রভীয়মীন না হইলেও নিয্বোদ্ধত অংশ শিশেষ হইতে 
আমাদিগের মৃতের যাথার্ঘ্য স্পষ্টই উপলদ্ধি হইবে ২._. 
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গোবিন্দলীলামুভে কবি লিখিয়াছেন £-- 

“বন গুরুপদ তল, “চিন্তামণিমর স্থল 

সর্বগুণথনি দয়ানিধি। 

আচাধ্য প্রভুর মুত, নাম রুল ভ্মলতা, 

তাহার-ম্মরণে সর্বসিদ্ধি 

অক্ঞান অগ্ধ কারে, পতন দেখিয়া ধোরে 

জ্ঞানাঞন দিল দয়া করি । 

তাহার করুণা হৈতে, নেত্র হৈল প্রকাশিকে 

দৃূবে গেপ 'অন্ধকারাবপী ॥* 

ইহা 'অক্ঞানতিনিরান্ধত্ত জ্ঞানাঞীনশসকয়া। 

চক্ষুক্ুন্সিলিত যেন তন্রৈ শ্ীগুরুবে নমঃ 1” 
প্লোকের অক্রবদ ভিন্ন গ্মার কিছুই নর । কবির পদলাপত। 

ও ভাবমাধূর্ধা আমাদিগকে চমংকত কবিরা দেয় ও এক অভীন্দরি 
ভাবারণ্যে লইয়! যার । পরিশেষে ছা'এক স্থলে আধুনিক রুচি 

হিসাবে শ্রপত! বঙ্জিত ছ এক ছত্র দেখিয়া কেহ নাসিকাকুক্ণন 
করিবেন না ব্লিয়। আশা করিতে পারি, কারণ এখনকার দিনের 

শীলষ্তার কষ্টিপাথরে প্রায় ৩৭৫ বংসর পর্বের শীলত(৭ 

ষাথার্থা নিক্পিত হইতে পারে না বলিয়া আমাদিগের খিশ্বাস। 

কলদভিবিত্তারে খ 

সম্পাদক । 



ভুমিকা । 
শ্রীকষ্ণচৈতন্ত মহা প্রভূ শ্রীবিষ্ানগরে অবস্থান-কালে শ্রীলীলা- 

শুক-মুখোদগীর্ণ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত আত্বাদন করিয়া পরম আনন্দলাভ 
করেন, আর তিনি নিগ্গ স্বভাব-সুলভ করুণাবশে সেই 
আননা-আন্বাদনের অধিকার আপামর সাধারণ সকলকেই 

প্রদান করিবার নিমিত্ত, তথা হইতে '্রীষ্ণকর্ণামৃত' পত্রস্থ 
করিয়। এদেশে লইয়া আসেন )-+এ কথ! বোধ হয় বৈষব- 
সমাজে কাহারও অবিদিত নাই। শ্রাগৌরলুন্দর স্বরূপ- 
দামোদর ও রামানচ্ছের সঙ্গে নিভৃতে বসিয়া, নিশিদিন 
যে করখানি গ্রন্থের অমৃত-নিধ্যাস আস্বাদন করিতেন, শ্রীকৃঞ্ণ- 
কর্ণামৃত তাহারই অন্ততম। যদি কাব্য-হিসাবে ধর! যায় তাহ! 
হইলে, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামুতের মত কাব্য নাই; আর যদি তক্তি- 
সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের হিসাবে ধরি, তাহা হইলেও শ্রীকষ্চকর্ণামৃতের মত 
ভক্তিগ্রন্থ আর লাই,-_এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়। 

শ্রীলীলাগডকের কবিত্ব লোক-দেখাইবার জন্য নহে, যঙ্গোলাভের 
আঁকাজ্জায়ও তাহা প্রদশিত হয় নাই। তিনি ভগবদ্ভাবে 
বিভোর হইয়া, শ্রীবুন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, আর 
সেইক্ধপে ভ্রমণ করিতে করিতে লীলাময়ের যে যে লীলা মনোনয়নে 
অধলোকন করিতেছেন, তদবলোকনে আপনাকে সেবার 
অধিকারিণী সী ভাবিয়!, সেই ভগবানের উদ্দেশে সময়োপযোগী 
যেসকল কথা কহিতেছেন,-তাহাই,.বাহিরে আসিয়া শ্লোকরূপে 
পরিণত হইতেছে ! আর তাহার সমভিব্যাহারী বৈষ্ণব্গণ অমনি 
তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছেন! এইরপে দেই গ্লোকগুলি 
একখানি কাব্য পরিণত হইয়া উঠিল$ নচেৎ লীলাগুকের গ্রন্থ- 
রচন! প্রভৃতি ব্যাপার অসম্ভব ও অস্বাভাবিক হুইর। উঠিত। 
ড্রা্িড়-ব্রা্দণগণ শ্বভাবতঃ সংস্কৃত ভাষাতেই কথা কহিয়! থাকেন। 
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প্রীলীলাশ্তক কেবল দ্রাবিড়-ব্রাঙ্মণ নছেন, তাঁহার উপরে তিনি 
একজন ভক্ত, তাহার মুখ হইতে যে অমন সুন্দরবূপে সঙ্জিত 
ছন্দোবদ্ধ ভাষা নিঃহ্যত হইবে, ইহাতে আর শিচিত্রত্ত। কি! 

এই প্লোকগুলি শ্রীকষ্ণের কর্ণে অমৃতবৎ অনুভূত হয় বলিয়া, 
শ্লোকগুলির বা কাব্যের না হইল -শ্রীকঞ্ঝকর্ণামৃত” ৷ সাধনখুল 
বৈষুণবগণ এই গ্রস্থকে আপনাদের প্রাণের অপেক্ষাও অধিক আদর 
করিয়া থাকেন। শ্রীমদগোপালভট্ট শ্রীৃষ্খদাস কবিরাজ-গোস্বামী ও 
শ্ীপাপবন্পয় হরি গ্রনৃতি নহাুভব বৈষ্ণবগণ ইহার টীক! রন! 
করিয়াছেন।* এদেশে ভ্রীকষ্চদাস কবিরাজ-গোস্বামীর সারঙগ- 
রঙ্গদা! নারী টাকাই প্রসিদ্ধ। প্রসিজ, পদকর্তা শ্রীফুনন্দন দাস 
পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে এ টাকার ' ভাষায় অনুবাদ করিয়! 
সংস্কতানভিজ্ঞ পাঠকের যথেষ্ট উপকার সাধন করিযম্বাছেন। 
শ্লীগোপালভষ্ট বিরচিত টাক! আমর] দেখি নাই । শ্রীঅনুরাগবল্লী- 
গ্রন্থে এবং তক্তি করে শ্রীগোপালভট্র-বিরচিত টাকার মঙ্গলা- 
চরণের ছুইটা প্লোক উদ্ধত হইয়াছে; ভাচাতেই উক্ত টীকার 
অস্তিত্ব্অবগত হওয়া যায়। আর এ একটা টীকা সম্প্রতি আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে । টীকাটার নাম “নুবর্ণচষক" অর্থাৎ সুব্ণ-নির্মিত 
পানপাত্র। পানপাত্র পাইলেই পান করিবার হবিধা হয়; তাই 
টাকাকার এই “রুষ্ণকর্ণামৃত” পান করিবার নিমিত্ত এই “ুবর্ণ- 
চষক' গ্রস্তত করিক়্াছেন। এই টীকাকারের নাম--পাঁপবল্টয় 
(পাপমল্লয় 1) হুরি। ইহার পিতার নাম--তিরমল ভট্ট। 
মাতার নাম--কোদও-মান্বা। আমরা এই শেষোক্ক টাকাটা 
ঘাত করিয়। একটা নৃতন বিষয় জানিতে পারিয়াছি। বিষয়টি 
এই-- আমাদের দেশে যে 'সারঙ্গরঙগদা' টাকার প্রচার ও. আদর 

অধিক, এ কথ! পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সারঙ্গরঙদা-টাক! মাত 

. . ৬.১৬১৬ সায়ের লোষ্ঠ দখা আাঙবীতে শহর কয় জদ ? শী প্রবন্ধে 
৯ পা “পন্কর--কুষকর্ণ[মৃত--টাকাকার” উষ্টধা- লেখক । ' | 
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একশত বারোটা (১১২টা) শ্লোকেরই উপর প্রদত্ত হইয়াছে; 
ীযুননানদাস ও.-তাহারই ভাষা রচনা করিয়াছেন, আর এ দেশে 
“ভ্রীকুষ্ণকর্ণামূত' বলিতে ঁ ১১২টা শ্লোকাত্মক কাব্যকেই বুঝাইয়া 
থাকে। আমরাও এতদিন তাহাই জানিতাম; কিন্তু এক্ষণে 
দেখিতেছি যে, শ্রীকষ্চকর্ণামৃতের অধ্যায়ত্রয়ের মধো দ্বাদশীধিক 
শত প্লোকাত্মক প্রথম অধ্যায়টুকু 'অবপশ্বন করিয়াই কবিরাজ 
গোস্বামী সারঙ্গ রঙ্গদ-টা কা রচন! কবিয়াছেন। শ্রীমদগোপালভট্ের 
টার! আমাদের নয়নগোচর হয় নাই; আচ্তরাং তিনি সমস্ত তিন 
অধ্যায়েরই টাকা করিয়াছেন হি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা 
যাঁয় না। হুইতেও পারে যেশ্রীমন্মহা গ্রহ শ্রব্রঙ্গসংহিতার পঞ্চম 
অধ্যায়ের মত শ্রীকষ্ণকর্ণামুতের় কেবল মাত্র প্রথম অধ্যায়টুকু এ 
দেশে লইয়া আসিগাছেন। যাহাই হউক, এ বিষয্ষের হঠাৎ 
একটা পি্ধান্ত স্থির করা বড়ই দুরহ্হ বাঁপার; কিন্তু শ্রীরুষণ- 
কর্ণামৃত গ্রন্থ যে ভিন "অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, তাহা! সাহস করিয়া 
বলিতে পার যার। আমি প্রথমে উক্ত সুন্ণ-চ্ক টীকা- 
সংঘুক্ত অধামতরয়াত্সক ই্রকষ্চকণামৃত পাইয়া আশ্র্যান্বিত 
হইয়াছিলাম,-তাহার উপর সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপনও করিতে 
পারি নাই, পরে বোম্বাই হইতে মুদ্রিত__মুল শ্রীকৃ্- 
কর্ণীমৃত আনাইয়া দেখিগাঁম যে, তাহাতেও তিনটী অধ্যায় 
সন্নিবিউ রহিয়ছে। তখন আর অবিশ্বাম করিতে পারিলাঙ 
না। বিশ্বাস করিবার আরও কারণ আছে +--তভিনটী অধ্যায় 
মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায় 
যে, এক হৃদয় হইতে এই তিন অধ্যায় জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছে, 
-_একই বিষুপদ হইতে জদ্মল'ভ করিয়া একই গল! ত্রিধারায় 
বিভক্ত হইয়াছেন। উক্ত টাকাকার কতদিনের লোক? তাহার 
বাড়ী কোথায়? এ নকল পরিচয় তাহার টাকার মধ্যে কুত্রাপি 
লিখিত প্লাই। কেবল অধ্যায়ের অস্তে লিখিয়াছেন-_ 

ইতি প্রীপদবাক্য প্রমাণপা াবারপারীণ-পশুপতিতিরমলতক্টো- 
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পাধ্যায়পুত্রেণ কোদওমান্বাগর্ভগুক্তিমুক্তামণিন। পাপমল্লয়সথরিণা 
বিরচিতায়াং কর্ণামৃতব্যাখ্যায়াং সুবর্ণ চযক সমাধ্যায়াং তৃভীয়োধ্যায়ঃ। 

ইহা! হইতে কেবলমাত্র তাহার পিতামাতার পরিচয় পাওয়া 
যায়। আর নামগুলি দেখিয়া! অনুমান হয় যে, টীকাকার দ্রাবিড়" 
দেশবামী। আ্ীহরিভক্তবিলাসের প্রণেত! ও শ্রীকষ্চকর্ণামৃতের 
অন্ততম টাকাকার শ্রীগোপালভট্ের পিতার নাম-শ্র্রিমল্ল ভট্ট । 
গোপাল ভট্ের নিবাস দ্রাবিড় দেশে; ইহ! তাঁহার নিজের লেখা 
হইতেই জানিতে পারা যায়। তিন গ্রকুষ্ঞকর্ণামুতের টাকার 
প্রারস্তে লিখিয়াছেন,__ " 

“কৃষ্ণকর্ণামৃতস্তেতাং টাকাং শ্রীকুষ্চবল্পভাং। 
গোপাঁলভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়বলিনিঞ্জরাঃ ॥'+ 

ন্ৃতরাং গোপাল ভট্ যে দ্রাবিড়ী-ত্রাঙ্গণ, সে দিষয়ে আর সংশয় 
থাকিতে পারে না। অন্ুরাগবন্লী-গ্রন্থে শ্রগোপাল ভষ্ট সম্বন্ধে 
যাহা বর্িত হইছে, তাহাতে দেখ! যায় যে, দ্রাবিড়-ব্রাঙ্গণ পাঁচ 
শ্রেণীতে বিভক্ত ; হগ্মধ্যে তৈলঙ্গ' এক শ্রেণীর। গোপালভষ্ট 
এঁ তৈলঙ্গ-শ্রেণীর অন্তভূত। পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য 
অনুরাগবন্লী হইতে প্রীগোপালভট্রের জীবনী-মন্বন্ধে কিঞিং অংশ 
উদ্ধত করিতেছি। তাং! হইতে ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, 
শ্রীগোপালভট্ট-বিরচিত ্রকষ্ণকর্ণামৃতের টাকাটা অতি সুন্দর ও 
যার পর নাই সরস, ধথা £__ 

ন্তীভট্গোসাঞ্চি কর্ণামৃতের টাক! কৈল। 
অশেষ-বিশেষ ব্যাখ্যা ছ্াহাতে ক্থল ॥ 
যাহার দর্শনে ভক্ত পঙ্ডিতে চমৎকার ! 
রসপরিপাটি যাতে সিদ্ধান্তের মার ॥ 
সে টাকায় মঙ্গলাচরণ ছুই শ্লোক । 
লিখিয়াছে যাহ! দেখি ইনি সর্ধলোক ॥ 
আপন! পাসরে রহে চকিত হইয়। 
পুগকাদি অশ্রু বহে মুখ বুক বাঁঞা ॥" 
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তথাহি প্লোকৌ-- 

“ছুড়া-চুখিত-চাকু-চন্ত্রক-চমৎকা র-ব্রজ-ভ্রাজিতং 
দীব্নঞ্-মরন্ন-পঞ্থজ-মুখং ভ্র-বৃত্যদিনদিন্দিরম্। 
রজাঘেণু-সথমূল-রোক-বিলসদ্ বিশ্বাধরৌষ্ঠং মহ: 
প্রীবৃন্দাবন-কুঞ্জ-কেলি-ললিতং রাধা প্রিয়ং প্রীণয়ে ॥ 
কৃষ্কর্ণামুতগ্ন্যেতাং টাকাং শ্রীকষ্বল্লভাম্। 
গোপালভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়াঝনিনির্জরঃ & 
*ইহাতে লিখন-স্থিতি দ্রাবিড় অবনি। 
তার ব্যাখ্যা কহি পূর্বাপর বার্তা শুনি । 
ব্রহ্গণের জাঁতিভেদ অনেক আছয়। 
তায় মধ্যে দশ-ঘর সর্বশ্রেষ্ঠ হয় ॥ 
পঞ্চ-গৌড় পঞ্চ-দ্রাবিড় কহি পরে। 
প্রথম গৌড়ের কহি বিবরণ সারে ॥ 
কান্ভকুজ, মৈথিল, গৌড়, কামরূপ । 
উৎকল-_জানিহ এই পঞ্চ ধিজ-ভূপ ॥ 
পঞ্চ-দ্রাবিড় কহি শুন সাবধানে । 
যেখানে যাগর (বাল) পেস্থানের নামে ॥ 
মহারাষ, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, কর্ণাট। 
গুর্ঞর-- দেখিয়ে, ধাহ। বিপ্ররাজপাট ॥ 
পঞ্চ-দ্রাবিড়-মধ্যেতে তৈলঙ্গ হয়। 
'দ্রাবিড়াবনিনিজ্ঞর+ * তে-কাঁরণে কয় ॥” 

এখন বোধ হয়, আর কেহই শ্রীগোপালভট্রকে দ্রান্নিড়ী ব্রাহ্মণ 
বলিতে আপত্তি উত্থাপিত করিবেন না। পূর্বেই বল! হইয়াছে 
যে, গোপালভ্্রের পিতার নাম ত্রিমল্ল ভট্ট। তিরুমল ভট ত্রিমন্ল 
ভট্টেরই অপত্রংশ, সুতরাং উক্ত তিরুমল ভট্ের পুত্র "সুবর্ণ-চষক' 

৮ পপি কপ বা তা 

* অবনি-নির্জর-ভুদেব ত্রাণ জী বিড়াবনিনিষ্জর--তাবিড় তা্মণ। 
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টাকাকার যে ভ্রাবিড়ী ব্রাঙ্মণ, সে বিষয়েও কোনরূপ সংশয় 
থাকিতে পারে না। আমি যে পুথিখানি সংগ্রন্থ করিয়াছি, 
সেখানি দ্রাবিড়-দেশ হইতেই আনীত। গ্রীলীলাশ্ুকও দ্রাবিড় 
দেশীর়। কৃষ্ণবে! নদী দ্রাবিড় দেশেই অবস্থিত। লীলাগুকের 
আদি বাস উক্ত নদীতীরেই। ট্রস্থানের অনেকেই যে তখন 
লীলাশুকের ভক্ত হয়াছিলেন, আর তীহারাই যে শ্রীকষ্চকর্ণামূত 
লিপিবদ্ধ করিয়। রাখিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। 
সেই ভ্রাবিড় দেশের পুঁধিতে ও ছাপার পুস্তকে যখন তিন অধ্যায় 
পাওয়া যাইতেছে, তখন শ্রীরুষ্ণকণামূত যে অধ্যায়ত্রয়াআবক, তাহা 
মকলকেই স্বীকার করিতে হইতে হইবে। 

শ্রীতঅতুলকষ্ণ গোস্বামী । 



মুল্লাপি ছূর্গমতমা মুনিপুজবানাম্। 
রাসোত্মুকং মদনমোহনমচ্যুতং তং 

রাধাসমেধিতরসোল্লসিতং নতোহন্মি ॥ , 

কপাহুধাসরিক্যদ্থয বিশ্বমা প্লাবযন্ত্যপি 
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যাং প্রাডুং ভজে ॥ ১ 

বন্দে! গুরুপাদপন্ব-নখাগ্র-অঞ্চলে । 

যাহা হৈতে বিদ্রনাশ সর্ববাতীষ্ট মিলে ॥ 

'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ অতি মনোহর । 
যাহা আশ্বাদিলা প্রভূ শচীর কোর ॥ ১০ 

রায় রামানন্দ সনে এবিদ্যানগরে | 
আন্বাদিলা কর্ণাম্বৃত- অর্থ সুদুধরে ॥ 

শ্রীক্বীলাশুকের বাণী সমুদ্র-গম্ভীর | 
সমস্ত জানিতে নারে যায় ভাব শুধীর ॥ 

আদা-অন্তে ক্েকেলি মাধুধ্-রলময় | ১৫, 

স্কফের সৌন্দর্ধ্য-রসে অতি রসময় 



ঠা 
* শ্বীকষ্চকর্ণামৃতম্। 

কুষ্ণদাস কবিরাজ সেই ভাবে মগ্ন হৈয়!। 
টাকা লিখিয়াছেন অতি সুন্দর করিয়া ॥ 
অতি ক্ষুদ্র আমি তার অর্থ কিবা জানি। 
তাহাই লিখিয়ে সাধুমুখে যাহা শুনি ॥ 

ঠাকুব বৈষ্ব পায়ে প্রণতি আমার 

ক1ণধুগে উদ্ধারিলা বহু দুরাচার ॥ 

তোমার চরণে যেন নহে অপরাধ । 

নিজগুণে এই মোরে কৰিব প্রসাদ । 

ভাবে মন্ত লীলাশুক দুই রূপে স্থিতি । 

অপ্তদশা বাহদশা ছুঈ প্লোক প্রি 

বাহাদশার অর্থ মুঞ্ি না লিখিব এথা | 

যথামতি লেখি মুঞ্রি অন্তর্দশা-কথা ॥ 
এই লীলাশুকের বাণী শুন সাবধানে । 

যাতে ভাব জানা যায় কৃষ্ের ভঙ়নে 11 

দাক্ষিণতা দেশে আছে কৃষ্ণকেণ' নদী । 

তাহার পশ্চিম তীরে তাহার বমতি ॥ 

জীবিহমঙ্গল নাম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। 

কবীন্দ্রশেখর সর্ববলোকেতে বিদিত || 

পূর্বব দুর্ববামন। তারে কৈল আকর্ষণ । 
কল্পিত মগ ছেল দার যন ॥ 

৯৫ 
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€সই নদীর পূর্ববদিকে বেশ্যার বসতি । 
চিন্তাযণি ভীর নাম সুন্দরী যুবতী ॥ 

বড়ই আসক্তি তীর সেই বেশ্যা সনে। 
সদ! সেই চেষ্টা বিনে আন নাহি জানে ॥ 

এক দিন বর্ষাকালে রাত্রি ঘোরতর । ৫ 

মেঘ গর্জে বৃ্িধারা পড়ে নিরন্তর ॥ 

তাতে কামচেষ্টা অভি হইল অন্তরে | 
সে চে্টাতে অন্ধ হৈলা! কিছু নাহি সফরে ॥ 
অদীপারে বিদ্ব শঙ্কা নাহি গণে। 

নিজ ঘর হেঁতে যাঁন সেই বেশ্যাস্থানে 1 ১৭ 

নৌকা! নাহি নদীপার হইতে না পারে। 
মৃতকে ধরিয়া গেল সেই নদীপারে ॥ 

বেশ্যা-ঘারে গেলা, কপাট খিল লাগ! ভায়। 

প্রবেশিতে নারে ভাতে মহাচেষ্টা পায় ।। 

প্রাচীরের চতুদ্দিকে ডাকিয়া বেড়ায়। . ১ 
গেঘের পঙ্জনে তারা শুনিতে না পায় ॥ 

সেই কালে দেখে ভিত্তিগর্ডের ভিতরে । 

কালসর্প নন্ধ অঙ্গ প্রবেশে কন্দরে | 

ভার্ধ অঙ্গ বাহে আছে তার পুচ্ছ ধরি। 

প্রাচীর লঙজ্গিয়! পড়ে প্রখালীউপরি | ২৪ 



ভ্ীকঞ্র্ণামৃতম্। 

পড়িতে হইল যুচ্ছ1 নাহিক চেতন। 

শব্দ শুনি বেশ্যা দেখে লঞ সখীগণ ॥ 

বিভুরী ছটায় তারে দেখিয়া তধন। , 
শীঘ্র তারে আনে বেশ্যা লঞ্া সখীগণ || 

হাহাকার করে বেশ্যা বনু কষ্ট পাইল। 
গুশ্রা! করিয়া! তারে সুশ্থির করিল | 

তবে জাগমন কথা বিবরি কহিল। 
যেন যেন রূপে নদী-পারাদি হইল ॥ 

বৃত্তান্ত শুনিয়া বেশ্যা লাগিলা কাপিতে । 
অতিশয় দুঃখী হৈয়। লাগিল কহিতে ॥ 
শান্তর জানি মূর্ধ কেহ নাহি তৌমা বিনা । 
বিরস-রসের লাগি বধহ আপনা ॥ 

হাহা! ধিক্ হাহা! ধিক রহ্ুক আমারে । 

মহাপাপীয়লী আমি জানিনু অন্তরে | 

নানান্ কপটভাবে পুরুষ বঞ্চিয়া। 
মন ধন হরি লেউ তাকে প্রতারিয়া |. 
এমন "আসক্তি বদি জন্মে কৃ লাগি । 
তবে কিবা লাভ নহে কৃষ্ণ-জগুরাগী | 

কালি আমি প্রাতঃকালে সকল ছাড়িয়া । 
ভজিব কৃঝের পায়ে একান্ত হইয়া ॥ 

১৫ 
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এইরূপে সেই রাজি সমীগণ লৈয়া। 
তাহার গুক্ধীঘ। করে নির্বেরদ কহিয়1 | 
ভ্কৃফ শীরাধা সনে রাসকুঞ্জলীল। | 
গান করে সখী সনে হৈয়, একমেলা ॥ 

সার. বাক্য শুনি লীলাশুক মহাশয় ।. ': € 

মনে মনে দুঃখ ভাবি আপনা, ভৎ সয় ॥ 

মনে ভাৰে কালি প্রাতে সকল ছাড়িয়। । 

ভজিব কৃষ্ণের পায় একান্ত হইয়! ॥ 
। 

নিদ্রা নাহি হয়ু সদা চিন্তিত-অন্তর । 

জী ওঃ শুনয়ে বিস্তর ॥ ১৪ 

সেই লীল! শ্রবণমাত্রে মাম়্ারন্ধ গেল। 

পুর্ববসিদ্ধ প্রেমাঙ্ব,র তবহি জন্মিল ॥ 

সেই রাধাকান্ত মোর কোটি প্রাণ প্রাণ] ॥ 
তারে ছাড়ি কিবা মুগ্ি করো অনুষ্ঠান ॥। 

: এত বিচারিতে ভিহ্বো পোহাইল ক্কাতি। ১৫ 
প্রাতে উঠি বেশ্য। পায় কৈল নতি স্ততি ॥ 

সেই পদ্ষে চলি. গেল! সেই নদী-তীরে। 

আপন বৃত্তান্ত, তীর বহিল। সকল। 
উপাসনা কৈলা। ভ্রীগোপাল-মন্বর ॥.. .২* 



শ্রীক্ীকক বামৃতিম্য। 

সেই মন্ত্র লৈতে মাত্র কি কহিব আর । 
অতি অনুরাগ হৈল উদয় তাহার 4! 
স্যস্ত কম্প পুলকাশ্রু আদি ভাবগণ । 
ব্যাকুল হইলা অঙ্গ না যায় ধারণ ॥ 

যদাপি বৃন্দাবন যাইতে উত্কষ্ঠিতমতি । 
গুরুসেবা লাগি কথে৷ দিন কৈলা,স্থিতি ॥ 

কষ্ণলীলা-বর্ণনাদি গ্রন্থ বস্ছ কৈলা। 
তাহ! দেখি গুরু “লীলাশুক” নাম থুইলা ॥ 

কুটুম্বের উপত্রব বারণ লাগিয়া। 
সন্ন্যাস করিলা৷ সুত্রত্যাগী জঁহুইয়া 1 
তবে অভি উৎকণ্ঠা ত বাটি গেল মনে। 

বিনয় করিয়া! আজ্ঞা নিল গুরুত্থ।নে ॥ 

ব্ন্নাবন যাইতে যাত্রা প্রভাতে করিলা। 
পথে পথে বাইতে আগে কৃষ্ণস্ফ্তি হৈ 
তাহাতেই- উছলিল অতি প্রেমপুর 
উতকণ্টা-কল্লোলে তেহে৷ পড়িল! প্রচুর ॥- 

তাতে পড়ি শুন্ত প্রায় আপনাকে মানে। 
বিশেষ, লীলার লাগি করেন প্রার্থনে। 
, এরূপে আইলা তের! মধুর অঞ্চলে । 
বিশেষ কুফর লীলা! কুর্তি সেই গ্ছলে & 
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অনুরাগ-সিক্জু তাতে হইতে উতলিলা! । 
লালস! আবর্তে সব চিত্ত গ্রাস কৈলা ॥ 
কৃষ্ণের দর্শন লাগি করেন প্রার্থন| | 

মথুর! ভিতরে গেলা লও কথে জনা ॥ 

সাক্ষাৎ কৃঝের তি মানিলেন তথা । 

তবে বুন্দাবনে গেলা চিত্ত উৎ্কতিত। ॥ 
সাক্ষাতে দেখিল! তথা ব্রজেন্দ্রনন্দন । 

মনে!-বাক্য-অগোচরে করিয়া বর্ণন ॥ 

প্রলাপ করিয়া তু! ঘষে নব বর্ণিল। 

স্বস্গী বৈুব র্ লিখিয়া রাখিল ॥ 
তবে কথে! দিন তেহে রহে বন্দীবনে। 

পাছে কৃ্ণ নিত্যলীলায় কৈল প্রবেশনে ॥ 

গুরু পরম্পরায় এই লীলাশুকবাঁণী। 

প্রসিদ্ধ লোকের মুখে এই কথা শুনি ॥ 

এই ত কহিল লীলাগুকের চরিত। 
যাহার শ্রবণে কৃষ্ক' মিলয়ে সবরিত। 

লীলাশুক পায় মোর প্রণতি বিশ্ত। 

সাক্ষাৎ কৃষের সনে বীর প্রত্যুত্তর |! 
এ সব শ্লোকের অর্থ টাকাতে লিখিলা। | 

“সারজ-রজদা' নাছ টাকা যে হইজা | 

১৫ 

৪ 



৮ 

শীকৃষ্ককর্ণামৃতস্। 

উর অনুলারে লিখে! প্রাকতকখদে। 

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের বন্দিয়! চরণে ॥। 
কৃপানুধা-নদী বার বিশ্ব ভামাইল! | 

সদা নীচ-স্থানে পুর্ণ হইয়া রহিলা ॥ 

সে প্রভু চৈতন্য পায়ে করে! পরণাম। 
তার পায়ে রন্তু মন হৈয়া একতান ॥। 

এবে কহি শুন লীলাশুকের চরিভ । 

বাতে কৃষ্ণ-ভাবোদগম জতি বিপরীত ॥ 

প্রেমে উনমত্ত লীলাশুক মহাশয় । 

বৃন্দাবন-যাত্রা কৈল! হৈতে রিজালয় ॥ 
প্রথমেতে গ্রীগুরুচরণ স্মৃতি কৈলা। 
নিজ ইঞ্টদেবে নিজ গুরুত্বে মানিলা ॥ 

. ছুহো সন্কীর্তনযাপ মজলাচরণ। 

'তগাতি-- 

চিন্তামনির্ভয়তি সোমগিরিগুরর্মে 

শিক্ষার্তুরুণ্চ তগবাঞ্ছিখিপিচ্ছমৌলিঃ। 
ঘৎংপাদকপতরুপয়বশেখরেধু 
লীলান্বয়ংবররসং লভতে দায়ি ॥ ১ ॥ 
করিয়। করিলা বাজ শ্ীবৃ্জাতন॥ 

১৩ 

৮২, 
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এই মন্তলাচরণ অন্য-প্রন্থ-টাকা-হেন। 
বিক্ষনাশ লাগি নহে শুনহু কারণ ॥ 

প্রেমে উনমত্ত চিত্ত সদা মহাশয় । 

গ্রন্থ-করণের কথা তাতে নাহি হয় ॥ 

তবে যদি বল «কেনে শ্লোকবন্ধ বামী' ? 
দাক্ষিণাতা সবে কহে সংস্কৃত বাণী ॥। 

তাতে লীলাশুক মহাকবীন্দ্র পণ্ডিত । 

ভার যুখে শ্লোকবাণী এ কোন বিচিত্র ॥ 

কিন্তু গুদ্ধ বৈষণবের স্বভাব এই হয়। 
শয়ন গমন আঙ্কে গুরু কৃষ্ণ স্মরয় । 

তেগ্রি কহে সোমগিরিনামা গুরু মোর । 

জয়ঘুক্ত হউ সর্বব-নুমঙগন ওর || 

 চিন্তামণি-হেন ধার বৈভৰ বিস্তর । 

আশ্রয় মাত্রেই দেন সর্ববাভীষ-সার ॥ 

প্রণাম করছ সেই গুরুর চরণে। 

বিশ্বপ্রকাশে জয়-শব্দে প্রণাম বাখানে ॥ 

তথাহি-_- « 

“জযত্যর্থেন নমক্ষার আক্ষিপ্যতে' ইতি 1. 
 তৈচে মৌর ইষ্উদেব জয় ভগবান্। 
মবুরের পিচ্ছ শিরে ধার অবিরাম 1. 

১৬ 

৯৫ 

* 



অীকষ্ঃকর্ণাযৃতস্। 

ধন্নাবনবিহারী কৃষ্ণ পূর্ণ রসময় । 
জয়-শব্দে নিতালীলা-বৃন্দীবনে কয় ॥ 

তেহো মোর শিক্ষাপ্ডরু বন্দো তার পায়। 

তাহার শিক্ষায় প্রেম তীতে উপজায় | 

তগাহি ভাগবতে-_- 

“নৈবোপয়ন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ 
রঙ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ ল্ররস্তঃ | 

যোহস্ত হিন্তমুতূতামশুতং বিধুস্বদ্ 
আচার্যয-চৈত্যবপুষ! স্বগতিং বানক্তি ॥৮ 

তথাহি গীতায়াং__ 

“তেবাং সত তযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপুর্র্বকম্ 

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপধান্তি তে)” 

ীহাগবতে-- 
“আচাধ্যং মাং বিজানীয়াম্লীবমন্তেত কহিচিৎ 

ন মর্ত্যবুদ্ধাসুয়েত সর্ববদেবময়ো! গুরুঃ ॥৮ 

রচ।মৃতসিক্ধৌ-: 

“কর্ণাকর্ণি বখীঞনেন বিজ্লনে দৃতীস্ততিপ্রক্রিয়! 
পতুযুর্বঞ্চলচাতুরী গুপনিক। কুপ্জপ্রয়াণে নিশি । 
বাধিরধযং গুরুবাচি বেণুবিরতীবুতুকর্ণতেতিব্রতান্ 

সিকি 

১৫ 

কেশোরেণতবাদাকৃষগররুখাগৌরীগগ্ পাতে; 8৮২০ 



গ্রাথমঃ প্রকাশ! 

ইতিদিশা চ। 

কৃষ্ণের 'াধুর্যযগুণ অনুভব হৈতে । 
শিক্ষাপ্ডরু করি বোলে কৃষ্ণে এই রীতে ॥ 

শিথিপিচ্ছ-মৌলি-নামে বিগ্র্থ স্ফুরিল। 
মন্মথ-মনমথরাজে বেকত হইল ॥ 

ভূষণের ভূষণ সঙ্গ ললিত ত্রিভজ । 

কিশোর বয়স বেশ রদময় ভগ | 

যার উদ্ধ অন্য নাহি অথিলের মাঝে। 

বাস শুক ভাগবুতে ধারে বার্ণয়াছে ॥ 

তথাহি-_ 

“তামামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখামুজঃ টু 

গীভাম্বরধরঃ অথ্থা সাক্ষান্মন্মথমন্মথ 11৮ 
“গোপ্ন্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং 

লাবশ্যসারমসমোদ্দমনন্যসিদ্ধাম। 
দৃগ্ভিঃ পিবস্ত্যনুসবাঁভিনবং দুরাপ- 
মেকান্তধাম বশসঃ শ্রিয় এশ্বরস্য | 

এইরূপ মাধুধ্য ক্চের স্ফুর্তি হইল যবে। 
অল্পের উপমাযোগ্য বিচারয়ে তবে ॥ 
যতেক পদার্থ আছে সর বিচারিল। 
কেছু অঙ্গতুল্য নহে অতি তুচ্ছ হৈল।! 

৯১ 



শ্রীকষষঃকর্খাযৃত্তম্। 

কুষ্ণপদ -নখশোভা সধারে 'জিনিল। 

এত বিচারিতে মনে আর উপজিল ॥ 

ই্্রগাধিকা বামপার্থে স্ফ তি হইব! গেল ! 

রাধিকার চিত্তবৃত্তি তাহাতে জানিল ॥ 
শ্ররাধিকার চিত্ত হরে পদ্দনখ-শোভা । 
শবাশ্লেষে সমাধান করে হৈয়া লোভা.॥ 

যেই কৃষ্*পদ কল্পতরু শোভা! হরে। 

কোমল অরুণ সর্ধবাভীষ পুর্ণ করে ॥ 
তাহার পল্পৰ হয় অস্ুলীর গণ । 

তাহার শেখর নখরাগ্র মর্্ুনারম ॥ 

যত শোভা যত লীলা যত রসগণ। 

পদনথে ম্থয়ংরর কৈল স্থখগণ ॥ 

বারে. 
“কমলবিপিনবীর্থীগর্ববসর্ববগ্কযাভ্যাম্” 

“বনেনমবিনি্িত' শশী” ইত্যাদি । 
জালিঙগন পাশাখেলা নন্দ দলকেলি। 

হুরতাদি লীলা হার জয়-শোতা! মেলি ॥ 
কিংব! লৌন্দ্্যাদি পাতিব্রত্য আদি গুণে । 
সৌভাগ্য বৈদত্বী আদি অতি মনোরছে ॥ 
গৌরী অরুন্ধতী আদি হৈতে শ্রেষ্ঠা অতি। 
জরজকিশোরিক!1 হৈতে হেঁহো কলাবতী ॥ 

গা 
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গুথমঃ প্রকাশঃ 1 

সর্ধধ-জয়যোগ্যা যেঁো লন্মনীর অংশিনী । 

সর্বব-উত্কর্ষ ষেঁহে। রাধা ঠাকুরাণী ॥ 

ব্রক্মত্তৃতৌ-- 

“নারায়ণস্ত,ং ন ছি সর্ববদেহিনা- 

মাত শ্যাধীশাখিললোকসাক্ষী ॥ 

নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়নাং 

ভচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়! 1” 

ব্রক্মমংহিতায়াং_ 

“যন্যৈকনিশ্বম্নিতকালম্থাবলম্থ্য 
জীবন্তি লোমষ্িলজ কগদগুনাপাঃ 

বিষুঃম হান্ স ইহ বন্য কলাবি.শেষে 

গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমভং ভজামি 1৮ ইতি । 

কৃষ্ণ ঘেন মূল-নারায়ণ অবতারী । 

রাধা তেন মুল-লক্গনী অংশিনীতে বলি ॥ 

তথাহি-_- 

“দেবী কৃষ্চময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেব্তা | 

গা 

৯৫ 

সর্ববলক্ববীময়ী সব্বিকাস্তিঃ সন্মোহিনী পরা 11" 

“ল্ননীল শনীত্বরূপ” ইত্যাদিদিশা। 

বদ্যপি হ রাধা সর্ববশ্রেষ্ঠ৷ সর্ববাধিকা | 
অতিলজ্জাশীলা সর্ববগ্তণেতে অধিক! 
২ 

স্ 



১৪ শ্ীকৃষ্কর্ণামুতম্। 

সেই লজ্জা হৈতে সদ অধোমুখে রয় । 
প্রথমেই কৃষ্ণপদ-নখ নিরীখয় ॥ 

কৃষ্ণপদনখ দেখে শোভাসিম্কু মাঝে । 

মগ্ন হৈল নেত্র, হর্ম মোহ হৈলা পাছে ॥। 

লীল| গাঢ় অনুরাগে যে ভাববিশেষ। 

উদগ।র হইল ভার কি কব বিশেষ || 

তাতে ধন্ান্বমম্যাদা লজ্জ।দি চাঁভিয়!। 

কৃষ্ণপদে স্বয়ংদ্র বস লাভে ঘাঞা || 

কুষ্পের মাধুরা নিজ ুরাগয। 

প্রতিক্ষণে পৰ নব আনুন ₹]1| 

নব নব বর্তমান প্রয়োগেই রয়। 

ক্ষণে ক্ষণে বাটে দুছ' কেহ উন নয় ॥। 

এইত কহিল শিক্ষাগুব্বাদি-আখ্যানে। 

সর্বব অজ্ঞান দূরে যায় যাহার এ "9 1 

এবে শুন গুরুপাদা শ্রয়-বিশেষণ । 

যে গুরুর পাদপন্ন কৈলে আশ্রায়ণ | 

কাম ক্রোধ লাভ মোহ মদ অভিমান । 

চক্ু আদি পঞ্চ ক্লেশ অতি বলবান্।। 

বাষষ্ঠি প্রকার হয় অন্তরায়গণ। 

গুরুপদ-নখালম্ছে জিনে সেই গণ ॥ 

টা 

১৫ 



দ্বিতীয় প্রকাশই। ৯১ 

কিংবা! বক্ষে দেরশ-গুরু এক গুরু হয়? 

অন্ত্রশ্তরু শিক্ষা শুরু এই গুটরুত্রয় 1 

এথ লীলাশুকের শুরু বেশ্যা-চিন্তামণি 1 

বসো দ্দেশ-শুরু তেহো এই মতে জানি 1 

তার বাকামাত্র হৈল কৃষ্ণে অনুরাগ | 

্াহার উতকর্ষ তেশ্রি কহে মহাভাগ ৭। 

এএহ ত প্রথম-শ্লোকের কহিলাঁম অর্থ 1: 

শ্ীকৃষ্দাস কবিরাজ টাকা! প্রমাণার্থ ঈ ১. 

ইতি প্রীকৃষ্ণকর্ণাম্বতে প্রথম- ১৪ 

শ্োকে মস্ত্রলাচরণে উ্রীমদগুরু- 
্রয়মহিাদিকখনং নাম 
প্রথম প্রকাশঃ ॥ ১ 

দিতীয়ঃ প্রকাশঃ 1 

*“স্ীচৈতনাপদাস্তোজমকরন্দমধ্ল্মাদান্।” ১৫ 

বন্দামহে তন্তবুন্দান্ প্রেমতক্তিরসপ্রদান, 1 

রয়জয় গ্াটৈতন্য জয় নিত্যানন্দ | 

জয়াছৈতচন্্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 



১১ শ্রীকষ্ককর্ণামৃন্ঠম্। 

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ । 

প্রথমে কহিরে শ্লোকের অর্থের আভাস ॥ 
পথে পথে চলি যায় বাহ্যদশায় স্থিতি । 

সাধকের হৈল অতি উত্কষ্টিত মতি ॥ 

ভক্তিসিদ্ধান্তের কথা কহিতে কহিতে। 

অতিশয় অন্তর আবেশ হৈল তাতে ।। 

সিদ্ধপ্রায় লালসাতে ভরি গেল মন। 

রসোদগারি উক্তি হৈন কেবল-লক্ষণ ॥ 

অতএব দশাদয়ে বাসিত হইয়া । 

এক শব্দে দুই অর্থ কহে বিবরিয়! ॥ 

অন্তর্দশার তার অর্থ বিবরিয়া । 

লিখি বুঝাইব মুগ আপনার হিয়া ॥ 

বাহ্যদশার অর্থগণ সংক্ষেপ করিয়া । 

দিক্ দেখাইব মাত্র বাছুন ছাড়িয়া ॥ 

যদ্যাপ উন্মাদময় প্রলাপ বচন। 

সিদ্ধান্ত-সন্ধান কিছু নাহি তার মন ॥ 

তথাপিহ শুদ্ধ-প্রেম- প্রায় বত যত। 

অবিরুদ্ধ রসভক্তি সিদ্ধান্ত কহে কত। 

বিশুদ্ধ প্রেমের এই শ্বভাব আচার । 

সিদ্ধান্ত বিরোধ উন্মাদ মোহে নাহি তাঁর & 

ও 
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'তিতীঈঃ গ্রকানঃ। 

বসাভাস আদি কিছু নাহি ঠার মুখে । 

শুদ্ব-প্রেম শুদ্ধ-রস এই রশে মুখে 1 

এই প্োকের খাঙ্ অর্থ কছি কিছু এথা। 

লীলাশুক সঙ্গে যান ষে বৈষ্ঞ তথা ॥। 

তারা পুছে মহাশয় যাবা কোন্ স্থানে । 

কি নিমিত্ত, কিবা বস্তু আছে সেই খানে ॥ 

সেই সব সঙ্গী প্রতি কহে মহঃশয়। 

অন্তর-আবেশে কৃষ্ণমহিমা কহয় ॥ 

প্রাভব বৈভৰ অংশ-অধ্তাঁরগণ। 

শক্তযাবেশ-অবস্ঞঠর লীলাবতারগণ ॥ 

স্ববিলাস বালা আর পৌগ্াদি বত। 
স্বপ্রকাশ রূপে নিজ স্বরূপাদি কত ॥ 

চিগুশক্তি মহিমাগণ কহে ধিবরিয়া । 
অনন্ত বৈকুণ ধাঁর বিলাস গণিয়। ॥ 
তবে বিবরিল মায়া-শক্তির লক্ষণ। 

তাহার বৈভবানন্ত-ব্রহ্গাপ্ডের গণ ॥ 

জীবশক্তি আদি করি ঘত ফভ গণ 
পরম আশ্রয় ধেঁহো পুরুষ-উত্তম ॥ 

শ্রীদ্ভাগবতে বীর মহিমা! বিশ্তার। 
সর্ঘবভজনীয় সর্ব্বোভ্তম সর্ববার ॥ 

১৭ 

সক 

১৫ 

২৬ 



১৮ জীকফকর্ণামনুম্। 

পরতন্ব বস্তুরূপ ফেঁহো নিরূপণ । 

কহিতে আবেশে কৃষ্ণ হইলা স্মরণ ॥। 

এইরূপে কৃষ্ণ যেন আগে দেখা পাইল । 

দেখিয়। প্রলাপ করি কহিতে লাগিলা ॥ 

এই ত কহিল এই শ্লোকের আভাস 

বিবরিয| অর্থ এবে করিবে প্রকাশ ॥ 

তথ।হি-- 

অস্তি স্বন্তরুণীকরাগ্রবিগলৎুকল্ল প্রসূন 

বস্ গ্রস্ত গবেণুণা [দলহরী নির্ববাণনিব॥| কুলম্। 

অরস্তঅস্তনিরুদ্ধ -নীবিবিলসদৃগে পাসহজআ বৃষ্ধং 

উস্তন্যস্তন ভীপবর্গমখিলোদাগং কিশোরাক্রতি ॥ 

,ধুন্দাননে আছে কোন বস্থ অতিশয় । 

কালব্রয়ে একলপে সাক রময় || 

সামান্য নির্দেশে নহে বস্থ-নিরূপণ । 

নিরাকার ব্রহ্ম তবে দেখায় লক্ষণ ॥। 

সেহে। নছে কিশোর আকৃতি মনোহর। 
নবযুবা কৈশোর-মিলন স্থিরতর ॥ 
এই লাগি জীধ প্রায় দেহ-দেহি-ভো?। 
নিরস্ত হুইল, গুণে নাহি পরিচ্ছেদ ॥ 

১৫ 



দ্বিতীয়£ প্রকাশঃ | 

ভগবানের রূপ হয় জগণ্য অনন্ত । 

কিশোর আকার সব হয় ূর্তিমস্ত ॥ 

তার মধ্যে বুন্নাবনে কাহার বিলাস । 

এত চিন্তি পুনঃ কহে করিয়া প্রকাশ ॥ 

রাসে ব্রজকিশোরিকা-আকর্ষণ-কাজে । 

প্রস্তুত বেণুর ন।দ বৃন্দাবন মাঝে ॥ 

সে নাদলহরী ব্বর-গ্রাম-মুচ্ছাগণ । 
সে জন্য নির্ববাণ-শব্দে আনন্দ পরম ॥ 

মন আদি করি যাতে সর্ববন্দ্রিযগণ | 
অব্যাকুল মগ্রপ্রায় নিশ্চয় লক্ষণ ॥ 

সায়ংকালে দেবনারী পুপ্প তোলে বথা । 
ভাচম্িতে বেণুনাদ প্রবেশিল তথা ॥ 

মাধুধ্য দেখিয়া তারা বিবশ হইলা । 

ধেরজ না ধরে নেত্র ঝুরিতে লাগিলা ॥। 
কল্পবৃক্ষ -পুষ্প তার হাতেতে হইতে । . 

গলিয়। পড়যে হস্ত কাপিতে কাপিতে ॥ 

সেই সব পুষ্প পড়ে কৃষ্ণের উপরে 1 

তাতে পরিপ্লত রহে কামমোহ করে ॥ 

বেপুধবনি শুনিতেই গোপলারীগণ | 
গুরু ভর্তা আগে অস্তনীবিবন্ধ হন ॥ 

৯৪ 

৯৫ 

৮ 



শ্রীকষকর্ণামৃক্ষ্। 

লজ্জী ভয়ে তার! নীবী পুন বন্ধ করে। 

পুন অস্ত হয় নীবী পুন ধসি পড়ে ॥ 
কেহ কেহ করে রুদ্ধ করে নীবীবন্ধ। 

পহিতে না পারে কেহ বন্ধপাঁবলন্ ॥ 

নবীন-কিশোরী অতি সুন্দরী সকল। 

বৈদগধী অনুরাগে পরম প্রবল ॥ 

হেন ব্রজাঙ্গনাগণ সহজে আবৃত । 

শ্রীমন্তাগবতে রাসে ধাহারা বেকত ॥ 

সেই বস্তু বৃন্দাবনে সদা বিরাজয়। 

আগমা্ে ধ্যানে উক্ত বিহো! তিছো! নয় ॥ . ১৩ 

অন্য আবরণ আদি আগে না কহিল। 

এই ত কারণে ঞ্িহে। তারে না বলিল । 

প্রণত জনেরে হস্ত. অবলম্ব দিয়া। 

নিজ পারিষদ করে আনন্দিত হৈয়া ॥ 

পরম-শানন্দ-দেহ দান, দেয় তার। ১৫ 
মায়াদেহ দুর করে কি বলিব আর ॥ 

তাহাতে প্রমাণ ঠার শ্রীমুখবচন। 

ভক্তত্থানে কৃপা করি করিল কথন ।॥ 
কিংবা অপবর্গশন্দে (প্রমততক্তি কহি। 
পঞ্চমন্কদ্ধের গদ্য প্লামাণ তাহায়ি ॥ ২৩ 



দ্বিতীয়ঃ প্রকাশঃ । ২১ 

তথাহি পঞ্চমন্ক্গে-_ 

*্যথাবণবিধানমপবগশ্চি ভবতি” অত্র “তক্তি- 

যোগলক্ষণঃ* ইতি। 

কিংবা সেই কৃষ্ণ১ন্দ্র অতিশয় দাতা। 

কল্পবৃক্ষ আদি জিনে অন্য কিবা কথা ॥ ৫ 

ভখাহি-_ 

পন্বয়ং বিধ্তে ভজতামনিচ্ছতাম্” ইতি । 

কিংবা সর্ববনায়ক হৈতে গুণেতে প্রবীণ । 

পরম উত্তম রূপ সর্বরসম্পীম ॥ 

এই ত কহিল শ্লোকের বাহদশা -অর্থ। ১৬: 

অন্তর্দশার অর্থ শুন পরম-সমর্থ ॥ 

এইরূপে কোন বস্তু আগে বিরাজয়। 

সৌন্দর্য মাধুধ্য সর্বৰ বৈদগ্ধাদিচয় ॥ 
আপনা মাধুধ্য বেণুগীত আদি হৈতে। *+ 
আত্মারামাদি প্রাণী পধ্যস্ত করয়েমোহিতে ॥ ১৫ 

বিশেষতঃ নারীগণের মোহয়ে অন্তর । 
তাতে হৈতে বুজনারী সদা-মোহকর ॥ 

, কিশোর-আকৃতি বস্ত্র গুণের সাগর। 

মদনমোহন-বেশ শ্বাম-কলেবর ॥ 

মনে চিন্তে কৃ গোপনারী পরতন্ত্র। ২৪ 
ধহজেই মরীগণ না হয় স্বতন্ত্র ॥ 



শ্ীক্কষ্ককর্ণামৃতম্। 

কেমনে আসিবে এথা স্বতন্ত্র হইয়া । 

ব্যাকুল হইলা মনে এ সব চিন্তিয়া ॥ 

বেণুগান আরম্তিলা, শুনি গোপীগণ । 
পরম আনন্দবৃন্দে আকধিল মন ॥ 

নির্বাণ শব্দেতে কহে আনন্দ-বিশেষ। 

বিশ্বপ্রকাশে কহে এই অর্থ শেষ ॥ 

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে-_ 

“নির্বাণং সুখ-মুখ্যয়োঃত ইতি | 

হস্তে বেণু লৈয়া গান করিয়া গোবিন্দ । 
প্রণতগণের মনে বাঢ়ায় আনন্দ ॥ 
গুরু-লজ্জ-বন্ম-আদি-শৃঙ্খলা হইতে 
মুক্ত করি আনে কৃষ্ণ আপন ইচ্ছাতে ॥ 

তথাহি_ 

“যা মহিভ্জন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ» ইত্যাদি । 
ব্রজনারী বেণু শুনি উন্মত্ত হইয়া । 
আইসে কৃষ্ণস্থানে কেছে। ন! চায় ফিরিয়া ॥ 

নৃপুর কিস্কিণা বাজে কঙ্কণ বস্কারে। 

সে ধ্বনি শুনিয়! কৃষ্ণ নির্বব্যাকুল ধরে ॥ 

বু কল্পবৃক্ষ হৈতে উদ্ধার গোবিনদ 1. 
- সর্ধবগোপী শভীষট পরণে নিরন্ছ ॥ ৪ 



দিতীয়ং প্রকাশত। ২৩. 

তছুক্তং ভ্ীজয়দেবচরণৈঃ-_ 
“বিশ্বেষামন্্ররঞ্রনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর- 

শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নজৈরনন্সোৎ্সবম্ 

স্বচ্ছন্দং ব্রজন্ুন্দরীভিরভিতঃপ্রতাঙগমালিলি ৪: 

শৃঙ্গারঃসখিমুর্তিনানিবমধৌমুগ্গোহরিঃক্রীড়তি ০৮ ৫ 
“আকৃষ্য রাধাং ব্রজন্ুভ্রবাং গণা 

ভঙ্গ্যা তয়া গুট্বিলাসলাভতঃ 

কুপ্রে রস স্বাদবিশেষলক্ষয়ে 

প্রারস্তি রাসো রসিকেন্দ্রমৌলিন1 ॥৮ ইতি । 

রসিকেন্দ্রমৌলি কৃষ্ণ আরস্তিল1 রাস। ১০ 
বহু ব্রজাজন! সঙ্গে হাস পরিহাস ॥ 

ভঙ্গি করি ভ্রজঙ না-মাঝে হৈতে রাধা । 

আকর্ষয়ে নিগুঢ় বিলাস লাভে সাধা ॥ 
নিকুষ্জে বিশেষ রস আস্বাদ লাগিয়া । 
আরস্তিল রাসলীলা আনন্দিত হৈয়া | ১৫ 
দ্বিতীয় ক্লোকের অর্থ কহিল বিস্তার । 

তৃতীয় শ্লোকের এবে অর্থ শুন সার ২॥ 

ইতি প্রীকষ্ণকর্ণাম্বতে -বস্তনিরপণে 

শ্রীকৃষ্ণস্থা রাসলীলা প্রারভ্তাদিকখনং 
নাম্ দ্বিতীয় প্রকাশঃ 71 ২ ॥ ২০ 



ভৃতীয়ঃ প্রকাশঃ | 

নমাম্যহং গৌরচন্দ্ং হেমবর্ণমহাডুতম্। 
আচাগুালৈঃ প্রেমতক্তিন্ধাধারৈঃ প্রতর্পকম্। 

জয় জয় প্রীকন'চৈতন্থ নিত্যানন্ন। 

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ 

জয় রূপ সনাতন ভট্ুরঘুনাথ। ৫ 
জয় শ্রীগোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥ 

এবে কহি শুন কথ! জ্মুভের ধার। 

লীলাগুকের রাসলালা-্যবপ্তি ভাবসার ॥ 

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ জতি বিলক্ষণ। 

একমন হঞ শুন সব সাধুগণ ॥ ১৪ 
শ্পাছে বাহ্থদশার অর্থ সংক্ষেপে কহিব। 

অন্তর্দশার অর্থ কিছু বিস্তারি বর্ণিব ॥. 

নিজ ইস্ট অন্তর্দশার অর্থ সবিশেষ । 

সেই অর্থ বিস্তারিব জানিতে উদ্দেশ ॥ 

অত্তপৈর লীলাশুক.মহাভাগবত। ১৫ 

বেশ্থামুখে রাধাকৃষ্জলীলা গুনে বত |) 

রাধাকৃষ-অনুরাগ প্রবন্ধ শুনিয়!। 

অভিলোভ উপজিল আপনার হিয়া ॥ 



ভৃতীয়ঃ গ্রকাশঃ। 

রাগানুগা-মার্গে কৃ্চভজন করিতে । 

পরম লালসা তার বাটি গেল চিত্তে ॥ 

এই রাগানুগ! পথে অন্ত ভক্তগণ। 

অনুৎপন্নরতি কৃষ্ণে সাধকলক্ষণ ॥ 

তাহারীন বাঞ্ছিত দেহ মনেতে কল্লিয়া। 

কৃষ্ণসেবা আদি করে একান্ত হইয়া ॥ 
জাতরতিগণে সদা তাহ স্ফত্তি হয়। 

নিজ হুখ দুঃখ তাহা কভু না বাধয় || 

লীলাশুকে উপজিল মধুরজাতি রতি । 

ক্রমে অনুরাগদশ। তাতে প্রাপ্ত অতি ॥ 

সদা সেই দেহ স্ফুর্তি হয় তাঁর মণে। 

রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে সব লক্ষণে ॥ 

তখহি-- 

“ইট স্বারমিকী রাগঃ পরমাব্ষ্টতা ভবে । 

, তন্ময় যা ভবে ভক্তি সাত্ররাগাত্মিকোচ্যতে ॥ 

বিরাজন্তীমভিব্যক্তিং ভ্রজবাদিজনাদিযু। 

'রাগাত্িকামনুস্থতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ 

'স্বাগাত্িকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ। 
তেষাং ভাবাপগুয়ে লুন্ধে। ভবেদত্রাধিকারবান্॥ 

৬১. 

৩ 

১৫ 

শ্হ 



জীকচকর্ামৃতম্। 

ভত্ভাবাদিমাধুর্য্ে শ্রদূতে বীর্ষদপেক্ষতে । 
নান্র শাস্ত্র: ন যুক্তি 
তল্লোভোৎ্পন্ভিলক্ষণম্ |” ইতি । 

অথ উস্বলনীলমণৌ-_ 
“শ্যাদুড়েয়ং রতিঃ প্রেমা ৫ 

প্রোছপ্ স্রেহঃ ক্রেমাদয়ম্। 

শ্যান্সানঃ প্রণয়ো রাগোহমু" 

রাগ! ভাৰ ইত্যপি ॥ 

বীজমিদ্ফুঃ সচ রসঃ 
প গুড় খধ্ এব চ। ১৩ 

সা শর্করা সিতা সা শ্যাৎ 

স| যথা স্যাঞ্ শিতোপলা। 11” ইতি । 

তত্রানুরাগলক্ষণম্_ 

“্সদানুভূতমপি বঃ কুর্ববন্ নবনবং প্রিয়ম্। 

ব্রা ভবন্পবনরঃ সোহনুরাগ ইতীঘ্যতে |” ইতি ১৫ 

তথাহি--- 

চাতুর্ধ্েকনিধানমীমচপলা পানচছটামন
্ুরং 

লাবপ্যামৃতবীচিলোলিতদৃশং মীকটাক্ষাঢৃতষ্ 

কালিন্দী পুলনাজপপ্রণযিনং কামারভীর/স্কুরং 

থালং নীলমনীররং মধুরিমন্ারাজামারার
মঃ ॥া। ২৮ 



খাই সব কথা আগে সব ব্যক্ত হবে 1 

সভীয় শ্লোকের অর্থ কহি কিছু এবে ॥ 
কস্ঃপা্শে সর্দমুখা। রাধা গশুণবতী | 

ানুরাগে সৌতাগ্যে পূর্ণ। পুর্নে ধার খ্যাতি ॥ 
"হার পারে আছে সখী তার উপাপসিকা । 

স্ঞাপনাকে তার মাঝে জানে দেই একা! ॥ 

কাধিকার পরিবার আমি অর্ধবরায় | 

ছ''রাধিব কিশোরশেখর শ্যাময়ায় ॥ 

চামর চুলাব আর যোগাব তাদ্ছুল। . 

পাদসংবাহন আদি সেক অনুকূল 
বাল-শবে কিশোরশ্বয়স শান্স্ে কয় । 

স্মৃতি অলঙ্কার আফ্যে ইহা ব্যক্ত হয় 1 

ত্রিবিধ বয়স কৃষ্ণের বিষেচনা কাজে 1 

যোড়শাব্-অন্ত বাল্য তাতে কহিয়াছে ॥ 
এই লাগি বাল-শব্দে কিশোর কহিয়ে ৫: 
এই 'মভ এই গ্রচ্ছে সর্ববন্তর বুঝিয়ে & 

'[র কহি বাল-শব্দে কাম-অবভার ৷. 
প্রকট জঙ্ুরে যেন বিনোদ আকার | 
কিশোর আকার কৃ অ্রজেন্রনন্দন । 

ইন্দ্নীলখণি-শ্যামবর্থ মনোরম ॥ 

১৬, 

১% 



২৪ কুষ্ককর্ণামৃতম্ 

কেবল শৃঙ্গার-রল যেন দূর্তিমান্ 
শ্ীগীতগোবিন্দে ধার লীলারস শান ॥ 

তথাহি -_ 

পশৃঙ্গারঃ সধি মুর্তিমানিব, মধো 
মুগ্ধ হরিঃ ক্রীড়ুতি” ৫ 

মাধবিকা-চতুঃশাল| কালিন্দীপুলিনে ॥ 

রাসরঙ্গ-লীল! করে তাহার অঙ্গণে ॥ 

কালিন্দীপুলিন তার মতি প্রিয় স্থান। 
প্রিয়! লৈয়।৷ লীল! করে তাহ! অবিরাম ॥ 
অতি লজ্জা বাম্য মার অতি উৎকষ্টিতা | ১৩ 

অধোমুখে সদ! রহে সেই যে রাধিকা ॥ 

তাহ।র কটাক্ষে যার আদর অপার । 

আদরে ভঙ্তিব জাঁমি চরণ তাহার ॥ 

রাসমাধ্যে শতকোটি গোপী সম্বে লীলা । 
রাধার লাবণ্যে ধিহো। হাকৃষ্ট হইল! ॥॥ ১৫ 

“রাধার লাবণ্য-স্ুধা-তরঙ্গে ভরল। 

দাত তুষিত নেত্র ষাহার প্রঝল ॥.. 

(সেই কৃষ্ণ ভজিব আমি এই মনে দঢ়। 

হৃদয়ে লালস! মোর বাঁট়ি গেল বড় ॥ ২* 



সৃতীয়ঃ প্রকাশঃ! 

ভাঁসমধ্যে অন্য গোপীগণে তেয়াগিয়!। 

ঝ্লাধাপঙ্গে কুপ্তলীলায় ডোলে ধার হিয়া ॥ 

দেত্র-অন্ত দ্বধরে ভাহা ব্যক্ত জানাইতে। 

চপল-অপাজ-ছটা সীমাকূপ যাতে ॥ 

এই ষে নয়নভঙ্জী বুঝেন রাধিকা 1 
জন্য কেহ নাহি বুঝে তাহাতে অধিকা ॥ 
কিংবা রাধা কটাক্ষেতে আদর খাঁহার | 

সঙ্কেত জানিয়া তিহে! করে অজ্ীকার ॥ 

ক্তাহাতে চঞ্চল বার অপাঙ্গের ছটা! । 
স্তাহারে তজিৰ আমি মনে হর্ষ ঘটা ॥& 

বধব! তথাহি-- 

“শ্রিয়ঃ কান্তঃ কান্ত; পরমপুরুধ” ইত্যাদি ॥ 

ব্রগসংহিতাঁয়াং- 

“*চিন্ত।মপিপ্রকরসদ্ু নু বুদ্দ- 

লক্ষাবৃতেঘু স্থরভীরভিপালয়ন্ত্। 

লঙ্গমীসহজশতসন্রমসেব্যমানং 

গোবিন্দমানিপূরুষং তসছং ভজামি ॥” ইতি. 

কাক্রীগ্রণ কহিডে কহি ব্রজদেশীথণ। 

কট[ক্ষেতে ঘগ্ভপিহ লাদর সঙ্থন ॥ 

ই 

১৫ 

যু, 



গঠিত শ্ীডৃষ্রপমূতদ্ 

চাতুর্ধযনিদাননদাত্র এক সেই লীমা। 

সেই ফে লীলায় যার লোভ জনপদ ॥ 

রাধার অপাঙ্গ-ছটায় মন্ছুর হইয়া ।. 

স্তম্ত হৈয়! রহে তাতে শক্কি তেয়াগিফ ॥ 

উথ্াহি--. 

"প্রেমৈব গোপরামাণাং 
কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।” ইতি 

কাম-শব্দে তাহার বিষয়ে প্রেম কহি। 

তার যেই অবতার অঙ্কুর উদই ॥ 

তাহারে ভজিব আমি হইয়া একান্ত । 
কহিতেই দেখে সর্বব মাধুর্যের অন্ত 

মাধুধ্য-স্বারাজ্যময় এই কৃষ্জে হুয়। 

' সকল স্ুলত এখা মাধূর্যয-আলয় ॥ 

রাধিকার সথাভাব লীলাশ্খক-মনে । 

প্রকট হইল গ্রন্থে তাহারি বচনে ॥ 

উথাহি-_-. 

'রাধাপয়োধরোত্সঙ্গশাঁয়িনে শেষশায়িনে 1” 

দ্যে বা শৈশরচাপলবাতিককা 

যধাবরোধোন্থুখ” ইত্যাদৌ 

১৬: 

১] 
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ভৃতীয়? প্রকাশঃ । 

বাহাদশার কার্থ এবে কহিয়ে ইহার । 

সঙ্গী প্রতি লীলাশুক যে কৈল প্রচার ॥ 
পূর্বে যে কহিলাগ বস্তু নিয়ম তোমারে । 

কেবল সে বস্ত্র নহে আর আছে আর়ে॥ 

আমরা সভাই যার করি জারাধন। 

ব্রন্ম গুক জাদি তারে করিলা স্তবন ॥ 

ব্রক্ষস্তবে-_ 

“জানন্ত এব জানস্ক 

কিং বহুক্ত্যা ন মে প্রভো” ইতাদি। 

“নাযৎ ম্থখাপো। ভগবান্” ইত্যাদি। 

সেই যে কিশোর শ্যাম করি আরাধন। 

আশ্রণীয় তিহো সর্বব-নায়ক-উত্তম ॥ 

বিশেষে কালিন্দীকুলে সদাই বিলাসে। 
অতিশয় স্মাধুরী ধাহাতে প্রকাশে ॥ 

কহিতেই যেন রামে গোপাঙ্গনা, আনি । 

উপেক্ষা কম্য়ে হেন কহে ভঙ্গী-বাণী ॥ 

প্রার্থনা জানার তাতে বচন-কৌশলে । 

এই স্ফু্তি লীলান্ুকধ কহুয়ে স্বরে ॥ 

বৈদগ্ধ্য চাপল্য গিজ প্রকাশ করিলা । 

মোহনত্ব আপনার তাতে জান্বাইলা ॥ 

৬১১ 

১৫ 

মু 



২ শ্ীকঞ্চরর্ণামৃতস।: 

স্তার! যে চপলাগণ অপাঙ্গ-ছটাতে। 

মন্থর হইল এই প্রেমবশ্য রীতে ॥ 

রাধিকাদি-মুখচন্দ্র দর্শন হইতে । 

উছলিল লাবণ্য অস্বৃতসিদ্ধু যাতে ॥ 

তাহার তরঙ্গে তারে ভূষিত করিয়া । 

ভঁ সভারে দেখে যেঁহো৷ খাবিষ্ট হৈয়া ॥ 
এই ত সৌন্দর্ঘ্য পূর্ণ ইহাতে প্রকাশ। 
অনোন্য চঞ্চল-নেত্র মুখে মৃছু হাস ॥ 

বেণুধ্বনি করি আকধিলা লক্ষনীগণ। 
কটাক্ষে পৃজিল! তারা লোভী হৈয়! মন ॥ 
নারীগণ মনোহারি লীলার প্রকাশে । 

না পাইলা সঙ্গী লক্মনী ছুঃখে গেল! বাসে ॥ 

চতুব্যুহ অন্তরেতে ষত কামগণ | 

প্রদ্ান্রাখ্য আদি স্বশ্বরূপ মনোরম | 

শাখাশ্থানীয়গণ আর মাছে কত কত। 

ভার অংশ লেশাভাস রূপ যত যত ॥ 

অনন্ত-ব্রক্ষাগু-মধ্যে বত কামগণ। 

পত্রস্থানীয় আছে তার না হয় গণন ॥ 

ভার অব্তারী কৃ্ণ প্রাকট্য অঙ্ক,র। 

'সবন্দাবনে নব কামদেৰ সর্ববমূল | 

মিড 

১৫ 
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ততীয়ঃ প্রকাশঃ । 

প্রাকৃতাপ্রাকৃত যত কন্দর্পের গণ 

প্রথম কোমলস্বন্ধ অংশ মনোরম ॥ 
আগমাদিশাস্দ্রে কামগায়ত্রী কামবীজে | 

ভার উপাসনা করে সর্বেব তারে ভজে ॥ 

কোটা মনমথ এই রূপের প্রকাশ ৷ 
সর্বব-চিত্ত-আকর্ষক সহজ-বিলাস ॥ 

লাবগ্য-মধুরতম অমৃতের সিন্ধু । 

মহা! অনুভব-চয়ে অনুভবে বিন্দু 

সেই দেই মহা মহা! প্রভাবের গণ । 

মহ! মহাশয় সভে করে আম্বাদন | 

অদ্যাবধি মদনগে!পাল রূপ ধরি । 

বুন্দাবনে বিরাক্তয়ে সঙ্গে বজনারী 11 

সর্বব-অবতার-বীজ মাধুধ্য আলয় । 

বৈদপ্ধ্য চাতুষ্য সর্বব রসের আশ্রয় ॥ 
সেই কৃষ্ণ আরাধিমু মনে মোর লয়। 
যাতে লোভী হয় মন সেই দে মিলয় ॥। 

জয় রাসলীলা জয় জয় রাসলীলা । 

এই অহনিশি কথা বেছে! ঘোষাইলা 1 

কৃষ্ণবিদগ্কতাভেরী সথন বাজায়। 

রাধার সৌভাগ্যময় দুন্দুভি ঘোবয় ॥ 

ভীত. 

৬৩ 

৯৫ 



শীরুঞ্চকর্ণামূভম্। 

এই ত কহিল তৃতীয় শ্লোকের কথন। 

ইহা যেই শুনে পান প্রেমতক্তিধন ॥ 

ইতি শ্রীকঞ্চকর্ণামৃতে তৃতীয়প্রোক- 
নিরুপণে স্বনির্ণয়ভাবকথনং নী 

তৃভাক়ঃ প্রকাশঃ 11 ৩ ॥। ৫ 

এএসপি 

চতুর্ঘঃ প্রকাশঃ । 

কলিবারণদর্পোঘমর্দনে যঃ কৃপান্থুধিত। 
জগদপ্রাবয়ণ প্রেম্া তংগৌরং কৃষ্ণমাশ্রয়ে ॥ 

জয় রূপ সনাতন ভট্-রঘুনাথ। 
ছয় শ্রীগোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥ 

- শুন শুন তক্তুগণ অপুর্ব কথন। ১৭ 
কস্ল্লীলামৃতর্ অতি বিলক্ষণ ॥ 

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে 
আতা লিখিয়ে তার টীকা-অভিমতে | 

এই লীলাঙ্খাকের বাছা তিন দশা হয়। 
প্রথমে কৃষের ক্কূর্তো প্ফৃত্তিজ্ঞান হয় ॥ ১৫, 

দ্বিচীয়েতে হয় স্কু্তি-সাক্গাকার-ভর | 
" ক্বশীয়ে সাক্ষাৎকার এই ত লক্ষণ 



' তুর? প্রকাশিঃ। 

মধুর-জাতীর ভাব আশ্রয় হইতে । 
পূর্ববরাগ বিপ্রলন্ত উত্পয্ন তাহাতে ॥ 

প্রথমে লাললা-দশ। উৎপন্ন হইল । 

বদাযপি চিত্তেতে তার লালসা স্ফ কিল ॥ 

বাহ্যদশ। উত্থাপিত দৈন্য বিকলতা। 

তাহাতে বাসিত মন হইল সর্বথা ॥ 

শ্ররানবিলাসী-কৃষ্ণ-স্ফস্তির লাগিয়া। 

অষ্টাদশ শ্লোকে করে প্রার্থনা যাচিয়। ॥। 

এক শ্লোকে আপনার নিশ্চয় কহিল! । 
তবে রাসে কৃষ্ণ অন্তদ্ধান স্ফ্ত্ি হেলা ॥ 
তাতে গোপীগণ ক্ষদ্দর্শন লাগিয়া । 
উত্তকণ্টীতে ফিরে তাঁরা প্রলাপ করিয়া ॥ 
তাহা দেখিবারে স্ফপ্তি প্রার্থনা করয়। 

তেত্রিশ শ্লোকেতে লীলাশুক নির্ববাহয় ॥ 

তবে স্ফর্ভি-সাক্ষাতকার-ভ্রম অতিশয় । 

পঞ্চ শ্লোকে বিশেষিয়! করিল নিশ্চয় || 

পুনর্ববার দরশন লাগি উৎকত্টিত ॥ 
সগুশোকে নেই সব করিল দিশ্চিগ ॥ 

সাক্ষাঙড দর্শন.তবে হইল্স তাহার । 
বাক্য-মন-্অগোচরে বনি গ্রচার ॥ 



শ্রীরুষ্ক্ণামতম্। 

অস্টবিংশতি নল শ্বোক মনোহর , 
উক্তি প্রত্নাক্তি কৃষ্ঠসঙ্গেতার পর'| 

সপ্তদশ শোকে তাহা করিল বিস্তীর। 
এইবপে ক্রমে অর্থ করিয়ে প্রচার ॥ 

তাহ'র প্রথম লীলা রাধিকার সনে। 

নিভৃতে করিতে সাধ বাটে কুষ্ণমনে ॥ 

সর্ব সমাধান লাগি সর্ববগোপীসনে । 

বাহুপ্রসারাদি লীল! ধরে হর্ষমনে ॥ 

রাধা আর গেপীগণের উত্কা বাট়াইতে। 
রসে নানা লীল। করে কৃষ্ণ নানামতে ॥ 

তথাহি-_ 

“উত্তস্তয়ন রতিপতিং রময়!ঞ্চকার” 
| না ূ 

রাধা আদি গোপঙগনা সনে কুষ্ণচন্্র 

বাসলীলা করে মনে পাইয়া আনন্দ ॥ . 

সেই রাসলীলা স্ফ.্তি হেল লীলাশ্ুকে। 
নিজ সম সখী প্রতি কহে নিজ সুখে ॥ 

বহোঁত্তংসবিলাসকুস্তলভরং 

মাধুধ্যমগ্রাননং 

প্রোশ্মীলঙ্নবযৌবনং প্রবিলস- 
প্বেগুগ্রণাদাযুতম। 

১৪ 

৬৫ 



চতুর্থঃ প্রক1খঃ। ৩৭ 

আপীনস্তনকুট্মলাতিরভিতে! 

গোপীভিরারাধিতং 
জ্যোতিশ্চেসি নম্চকাস্ত্র জগতা- 

মেকাভিরামাভুতম্ | ৪1 * 

শ্রণমে ত কৃষ্ণের লাবণ্য-ছটা সনে । € 

ভূষণ অন্বর কান্তিছটা উছলনে ॥ 
তৈছে গোপাসনা-অন্ক লাবণ্যের ছটা 

তাহার ভূষণ বাস জ্যোতিঃপুগ্ঠী ঘটা ॥ 

নিবিবিশেষ জ্বযোতিঃপুঞ্জ দেখি লোভ হৈল 
সসংন্রম হৈয়ে কিছু কহিতে লাগিল ॥ ১০ 

নিজ-পর-প্রকাশক এই জ্যোতিঃপুপ্রু । 
মনোনেত্রঘসায়ন সর্বজনরপ্জী ॥ 

আমার মনেতে সদা রকুক জাগয়া। 

তিল্প এক কু ষেন না ছাড়িয়ে হিয়!!। 

এতেক কহিতে অল্ল বিশেষ স্য,রিলা। ১৫ 

তাহার কারণে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ 

কুণগুলমণ্ডিত-গ€ অধরমাধুরী। 

মন্দ মন্দ হাস্য তাহে বচনচাত্ুরী ।। 

মাধুর্য প্রবাহে মগ্ন কৃষ্ণের আনন। 
দেখ দেখ স্বমাধুর্ধ্যে করয়ে মজ্জন || ০২৬ 

চি 



১৫০ ভীকফকর্ণাধৃতখ্। 

কহিতেই সমগ্র বিশেষ স্ফুর্বি হৈলা। 
বিবরিয়াঁ সেই কথ! কহিতে লাগিলা 
নবীন যৌবন বয়ঃ উদয় হইলা। 

চরম কৈশোর স্থির হই! রহিলা ॥ 

চাচর-কেশর টুড়া স্তাতে মনোহর । 

তাহাতে বরিহা শোভে পরম সুন্দর ॥ 

নটন গমনে মন্দ বাতাসে দেলায়। 

তাঁহার বিলাসে সদ! ভূবন ভূলায় ॥ 

বিশ্বাধরে বিলাসে মুরজগী মনোহর । 

স্রভঙ্গী জালাপনে মাধুহী বিস্তর ॥ 

কেবল অমৃত ধ্বনি সদা ববিষয়। 

শুভ কাষ্ঠ আদিগণে জীবন রয় ॥ 

ভাতে পীনস্তনী রঙ্ছ গোপাঙগনাগণ । 

চ্বনালিজনে মদা কবয়ে সেবন ॥ 
তথ জগঞ্জন-মনে স্পর্শ ভৃষ্ হয়। 

হেন রূপ-শোভা সখি বর্ণন না হয় ॥ 

গোঁপকিশোরীর মধ্যে রাধা! খুণধতী । 

রাসমধ্যে দেখ কৃষ্ণের বাতে আন্তি গতি 1 
ঢু স্বন্ধে দু বাহু আরোপণ করি ।, 

 অন্যোন্তে নাচয়ে হখে বর্বজীনোহারী ॥ 

৯৫ 

চু 



চতুর্থঃ প্রকাশঃ 1 ৩৯ 

ব'খাতেই কৃষ্ণ মন নয়ন বিলাসে | 
দরশনে কার মনে সুখ যেনা জাইসে।! 

এই ত কঙ্ছিস শ্েকের অন্তর্দশার অর্থ । 
বাহ্যদশ! স্পট আছে সঙ্গী প্রতি সর্ব | 
ত্রিজগতের প্রধান এক অভিরাম রূপ ॥ ৫ 

বৃন্দাৰনে আছে সর্ববম।ধুব্যে র ভূপ ॥ 
কহিতেই পুন অতি মাধুর্য স্ফরিল । 

সম সখী প্রতি কহে লালসা বাটিন || ৪11 

ষা্ি 
মপুএচনক্মিভাথ বিনুগধমখান্ুকৃহং , ১৯ 
অদশিখিপিস্ছলাঞ্কি তননে[জ্ঞকচ প্রচরম্। 

বিষয়বিবামিষ গ্রসনগুর,নি চেতসি ষে 
বিপুলবিলোচনং কিমপি ধাম ঈকান্ত ভিরন্ 1৫11 

অন্তার্থঃ যথা প্পীগত | 

সখি হে! এই কৃষ্ণের অজের, মাধুরী । ১৫ 

সদা স্ফর্তি হউ সোঁরে, জ্যোতিঃপুঞ্জ থেই ধরে 

অভিরাম নয়ন চাতুরী ॥ ফ্রী 
বদি বল এই কব না পাইলে সদা তৃষঃ, 

যন হয় তাপিত বিস্তর । 

ছাড়হ লালস! কা, .সেহ নহে মুল লাজ ২* 

.হদাখী মোরুহুইল অন্তর 



শ্ীরষ্তকর্ণামু তম্। 

নিজাঙ্গমাধুরী দানে, মানভূঙ্গ বান্ধি টানে, 
গ্রাস কৈল তাতে মোর মন। 

দাহক বিষের সম, আমিষু অমৃত যেন, 

পরম লম্পট অনুক্ষণ ॥ 

মনোহর মুখপন্প, সকল আনন্দ সঙ্প, 
ত'তে শ্মিতমধুরিমানতে | 

বিপুল লোচন তায়, শ্রবণ পরশে যায়, 

দেখি লোভ নহে কার চিতে ॥ : 
মনোজ্ঞ কুম্তল চড়ে, মন্তশিখি-পিচ্ছ উড়ে, 

কিবা শিখিপিচ্ছের বন্ধন 
কহিতেই কৃষ্চমুখে, মন মগ্ন হৈল সুখে, 

পুন শ্লোক কৈল উচ্চারণ ॥ ৫1 
তথাহি-- 

“  মুকুলায়মাননয়নাম্ুজং বিভো- 
মু'রলীনিনাদমকরন্দনির্ভরম্। 

মুকুরায়মাণমুদুগ গুম গুলং 

মুখপন্কজং মনসি মে বিজস্ততাম্।। ৬ ॥ 
তাশ্তার্থঃ যথা বাগ | 

সখি হে! কৃষ্ণ-মুখপন্প মনোহর । 
মাধুধ্য চাতুধ্য-সীম, ্ফর্তি হউ রাত্রি দিন, 

মোর মনস্নদী মধ্যস্থল || ৬ || 

৫ 

১৪ 

২০ 



চতুর্থ প্রকাশঃ 5১ 

মুরলীনিনাদ যাতে, করন্দ পৃর্ণ রীতে, 
মাতীয় ভরুণীগণ মন। 

ইন্দ্রনীলমণি যেন, মুকুরম্বচ্ছতা হেন, 
ষাতে স্ব গণ্ডের সোহন || 

কামসদ-ভাবোদয়। নয়ন-অন্বুজদ্বয, ৫ 

মুকুলায়মান তাতে সদা ।॥। 

স্ফুট-পল্মোপরি, যেন, অল্প-ধিকসিল হেন, 

ছুই পদ্দ রহয়ে বিশদা ।। 

কিবা গণ্ুদর্পণেতে,  মুখান্জ সংযোগ মজে, 

তাতে সখ্য করিবার আশে । ১৩ 

রাধার নয়নাম্মুজ, আইল ব্বাতে ভাবপুঞ্জ, 

সে যেন খঞ্জনদ্য় ভাসে || * 

মাধু্যসমুদ্র সার,  কহিতেই স্ফস্তি আর, 
শ্লোক এক পড়ে অদ্ভূত । 

দিব্যসেতু সেই সব, মাধুর্য-দিব্যার্ণব, ১ 
কহির্তেই হুইলা স্তস্তিত | 

কৃষ্ণ-অদর্শনে রাগ মনে যে পাইল বাধ। 

তারে স্থখ দিবার কারণে ॥ 
এ লু মাধুধ্যলীলা,  অভ্যাসিতে চিন্ত গেলা, 

সুখ অভি উপভিল মনে 1৬ ॥ ২০ 



৪২ শ্রীরষণকর্ণান্তম? . 

তথ।ছি--কমনীয়কিশো রমুগ্ধমুর্তে 

কলবেণুকণিতাঁদূতাননেন্দোঃ । 
মম বাচি বিজস্ততাং মুরারে- 
মণধুরিন্গঃ কণিকাঁপি কাপি কাপি ॥৭ || 

তাস্যার্থঃ যথ1-_রাগঃ ।। ৫ 

সখি হে! সুন্দর মুরারি-মধুরিমা । 

আমার ব্চনে আদি, সদা করউ' (বিলাসি, 

অতি-অল্প কণার এক কণা ॥ প্র ॥ 

কৈশোর সৌষ্টব যাতে, বেণুমুখ বিলাসিতে, 
কোন কোন লীলার সময়। ১০ 

তবে তার কথাগণ  স্ফরু মোর বচন, 
গ্রুকাশ করিয়া অতিশয় ॥। 

ন্বন্দর কিশোর রূপ, মুগ্ধ মনোহর ভূপ, 

মাধুধ্যের অস্ত নাহি যায়। 

বেণুধরপি-স্থীসেবিত,  মুখটন্দ্র মনোনীত, ১৫ 

প্রশংসণী সদা সেই হয় || 

এত কহি মনে মনে, মাধুর্য করে বর্ণনে, 
রাধিকার সনে কৃষণচন্তর। 

কুগ্জমাঝে লীলাকাজে, দর্শনে উৎকণ্া সাজে, 
হর্ষে পড়ে শ্লৌক পরবন্ধ || ৭11... ২. 



চতুর্থ: প্রকাশঃ1 ৪2 

তথাহি-_মদশিখণ্ডিশিখগ্ডবিভূষণং 
মদনমন্থরমুদ্ধমুখান্নুজম্ )1 
ব্রজবধূনয়নাগ্জনরঞ্িতং 
বিজয়তাঁং মম বাজ্ময়জীবিতম্ || ৮ 1 

স্যার্থ) ষথা- রাগুহ !। ৫ 

মৌর বাণী প্রাণধন, ব্রজ্রাঁজ-নন্দন, 

জয়ন্ত হউ' সর্বক্ষণ । 
রাই সঙ্গে কুঞ্জমাঝে, যাউ লীলারস কাজে, 

কিবা চিন্ত! আছে মোর মন ॥| প্র ॥| 
ধার মুখপন্স সদা, মন্থর মদন-মদা, ১০ 

কামব্রীড়অলস মোহন। 
কিংব। কাম স্তস্ত করে, মুখান্ব,জ মনোহরে, 

কোটি কাম জিনিয়া সোহন ॥ 
মদমত্ত শিখিপুচ্ছ,। চূড়ায় কুম্থম গুচ্ছ, 

তরুণীনয়ন যাতে বান্ধা । ১৫ 

রাসমধ্যে ব্রজনারী- চুম্বনে হরষ হরি, 
অধর, অঞ্জন তাতে রপ্ত ॥ 

এইরূপে রাসরসে, নানা লীলা পরকাশে 
সেই সেই মাধুর্য্য তারে স্ফ,রে। 

প্রেমের বৈবশ্য হৈতে, অপূর্ব মানয়ে চিতে, ২* 
বাহ গন্ধ সে পুনঃ বলে 18৮ ॥ 



88 শ্রীকষ্চকর্ণাঘৃতম্। 

তথাহি -- 

পল্লবারুণপাণিপস্কজসপ্লিবেপুরবাকুলং 
ফুল্পপাটলপাটলীপরিবা'দিপাদমরোরুহম্ । 

উত্লসম্মধুরাধরহ্যাতিমঞ্জরীসরসাননং 

বল্লবীকুচকুস্তকুস্ক মপন্থিলং প্রভূমাশ্রয়ে ॥ ৯ ॥। 

অন্যার্থঃ বথা- _রাগঃ ॥ 

সথি হে ! এই কৃন্তাশ্রয় সাধ মোরা। 

রাসমাঝে এক অঙ্গে, বৰ ব্রজাঙগনা-সঙ্গে 

বিলাসয়ে সর্নব-বাঞছ। পুরা ॥ ধর 
নবীন পল্লব হৈতে,। অরুণিমাপুঞ্জ যাতে, ১০ 

হেন ছুই করাদ্বজ যার। 
তার সঙ্গী যেবা বেপু, তার ধ্বনি স্ধা-জনু, 

চিন্ত আউলয়ি গোপিকার ॥ 

ক্হিতেই দেখে যেন, রাসে কুঞ্ নাচে হেন, 

চরণ ছোয়ায় গোপীস্তনে | ১৫ 

উরোজ-পরশে পায়) প্রফুল্ল চন্দন যায়, 

শ্বেতরক্ত বণ হু'চরণে ॥ 
প্রফুল্প-পাটলী-পুঞ্, অতি শোভা মনোরঙ। 

চরপপঙ্ধঞ্জ হেন খ্বার। 

| দেখিতে চরণ-শোভা, মন হৈল আতি-লোভা, ২০ 

উদ্ধে নেত্র দেন আরবার | 



চতুর্থঃ প্রকাশ । ৪৫ 

স্থধাসার হৈতে অতি, মধুর অধরছ্যতি, 
গোপীনেত্র-অগ্রন তাহাতে । 

শ্যাম-অরুণিমা-ছ্যতি-  মঞ্জরী কি সুমুরতি, 
যার মুখ সরস ইহাতে | 

এত কহি প্রতি অজ, দেখি বাটে বছ রঙ, ৫ 

ব্রজাজনা-কুচকুস্ত পঙ্কে। 

চর্চিত হইল গায়, বেণুনাদে মোহ পায়, * 
আলিজন চুন্বনের রঙে ॥ 

এতেক কহিতে পুন, দেখে গোপাজনাগণ, 

রাসলালারর বড়ই লালসা । ১০ 

সেই স্ফর্ত্টে পুনন্বার, শ্লোক এক পড়ে আর, 

লীলাশুক তার প্রাপ্ত আশা 1 ৯॥ 

তথাহি-_ 

অপাঁজরেখভিরভঙ্গুরাভি- 

রদজরেখারসরঞ্রিতাভিঃ | ১৫ 

অনুক্ষণং বল্লপবন্রন্দরীভি- 

রভ্যস্যমানং বিভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ১০ ॥ 
অগ্ঠার্থঃ যথা! রাগ ॥। 

সখি হে! সর্সব ত্যজি ভজিব ইহারে। 
রাসমধ্যে ব্রজনারী- অপাজরেখার সারি, ২০ 

নিরন্থর অভ্যালয়ে যারে 11 ধ।। 



৬ উন্ফকর্থাযু তজ। 

নক্ুনের অন্ক ঘত,  অন্জনালিকাহত, 

কিছু দূরে রহি সুধাসিন্ধু। 
পান করে অবিরত, তৃধিত অঙ্গনা কত, 

যেন নাহি পায় একবিব্দু ॥ 

কিম্বা বিচ্ছেদের ভয়ে, নদী যেন নেত্রে বহে, ৫ 

কৃষ্াক্লাবপ্য-মধুরিমা । | 
ভাহার অভ্যাস কাজে, অঙগনা-নেত্রান্তসাজে, 

নিমিষ পড়িতে নাহি কমা | 

অভঙ্গর অবক্রতা) নেত্রধারা মনোরতা 

কথন-বক্রতা নাহি যার। ১০ 

তথা অনলজের রেখা, সে রসে রঙ্জিত দেখা: 

বারে রঞ্জে এই নেত্রধার ॥ 

দনেত্রান্তের ভক্জিবাণ, মোহে যাতে কোটি কাম 

শেতারুণ রঞ্জন রেখায় । 

রস হিলগ,লাদি বেন, বাণ সাজে স্থমোহন, ১৫ 

তেন বাগ পড়ে যার গায় ॥ 

এতেক কহিতে পুন॥ দেখে অতি বিলক্ষণ, 

গোবিন্দের রসিকতা ছৈতে। 
গোপবালার বিদদ্ধতা,। বাট়ে লতিশয় তথা, 

কাঢ়াইয়! উতকটিভা তাতে 1 ২ 



চতুর্ণ: প্রকাশঃ । ৪৭ 

তা সভ। ছাড়িয়া রাসে, কুগ্তলীলায় মন ভাসে, 

রাই সঙ্গে বিলাসের কাজে । 

সর্বব সমাধান করে, চুন্ঘনে আঙ্লোষ ধরে, 

এইকরূপে কৃষ্ণের অঙ্গ সাজে ॥। 

সে রূপ কৃষ্ণের দেখি, লীলাশুক হৈল সুখী, ৫ 

রাই সঙ্গে বিলাস দেখিতে ॥ 

উত্ম্ক্য বাঢ়িয়। গেলা, শ্লোকবন্ধে গ্রক্কাশিল।, 

কেবা পারে সে শ্লোক বর্ণিতে ॥,০। 

তুথাহি-- 

হৃদয়ে মম হৃদাবিভ্রমাঁণাং , ১৪ 

হাদয়ং হরধবিশাললোলনেব্রম্ 

তরুণং ব্রজবালম্ুন্দরীণাং 

তরলং কিঞ্চন ধাম সনিধস্তাম. 11১১ 

অন্ঠার্থঃ যথা-রাশঃ ॥। 

সথি হে! এই কান্তিপুপ্ত মনোরম । ১৫ 

আমার হদয়-মাঝে, চিত্তস্থিত লীলাসাজে 

স্রুর্তিরূপে দিছে দরশন ॥ ফ্রু॥. 
রাসে গোপাঙজন ছাড়ি, যাঞ্া কুঞ্জ-লীলাবাড়ী, 

সঙ্গে লৈয়া রাই সখীবৃন্দ | 
করু তথ! রলকেলি, আনন্দমোহন মেলি, ২০ 

তবে মোর লেশ্র হয় ধন্য ॥ 



8৮ শ্কুষ্ণকর্ণামূইষ্। 

নবকিশোর নট শ্যাম, .  নবকিশোরীর কাম, 

জানে সব মনের বিচার। 
কিংবা তা সভার হিম্বে, . সদাই,.লৌভাগ্যময়ে, 

নান! স্থখ করেন প্রচার ।। 

চঞ্চল নৃত্যের গতি, । - সূ্বব-স্মাধান-মতি। 
সর্নবনারী জানে মোর কাছে। 

ব্রজাজনা-হৃদি-হার- মাঝে যে নায়কলার, 

নীলমণি প্রায় শোভিয়াছে ॥ 
তথা অতিহর্যভরে, ফুললনেত্রান্ব জবরে, 

যার শোভা অতি তদডুত। 

গোপাঙজনা-লবি-ভান, জানি জম-আনুভান, 

জানাতে যার নেত্র দূত ॥। 
বিচারিছে মনে, স্বছি হেল সেই ক্ষণে 

রাস মাঝে ক্ুষচের চরণ । 

ধেন অন্য গেপান্গনা,. কুচে কৈল সুযৌজনা, 
তাহে বাটে লালপার গণ 1১১) 

তথাহি-- রঃ ূ 

নিখিলভুবন্লক্মমীনিহ্যলীলাম্পদাজ্যাং 
কমলবিপিনবী'গর্সনসন্নিষ্কষাভ্যাম, | 

প্রণমদভয়দানপ্রোটিগাঢ়াদৃতাত্যাং 
 কিমপি বহু চেতঃ কৃষ্ণপাদামজাভ্যাম 11১21 

ষ্ি 1 1 

হু 

৫ 

১০ 

৯৫ 

২ 



টতুর্থঃ প্রকাশঃ । 

অপ্ঠর্থং যথা---রাগঠ 41 : 

অরুণ-লরোজ জিনি, পদছন্্ নুলাবণি, 
সদ? ন্ফুরু জামার ছদয়ে ॥ 

নিষভত-নিকুজ্জ-মাঝে, রাখা সঙ্গে লীলাকাজে, 
জি শীত্র ফরুছ উদ্য়ে | প্রা 

প্রফুল্ল কমলবন- জ্রেনী অতি বিলক্ষণ, 
গন্ধ শৈত্য স্বৃছু মধু শোভা! । 

৪৯ 

ইহার বতেক গর্ব, পদশোভ। নাশে সর্ব, 

পঞ্চেন্দ্িয় করে আঅতিলোতা ॥ 

বৈকু্টাদি লক্ষ্মী যাতে, বাঞ্ছে ব্রজলীলাম্বতে, 
ন! পাইয়া ব্যাকুল সদায় । 

ঘনস্ত-ভুবনে বত, শো আছে কত কত, 

কৃষ্ণপদ্দ তাহার আলয়। 
শ্রণতগণের মনে, বাঞ্িত করয়ে দানে, 

স্মৃতিমাত্র অভীষ্ট পুরয় ॥ 
তথা ব্রজকিশোরিকা, অনজতাপিতাধিকা, 

উন্নত-উরোজে-সদ] ধরে । 

সৈ তাপ নাশিতে অতি, খাঁর হয় প্রোচিমতি, 
সেই পাদ সংবাহিব করে ॥ 

এত্ত কহি দেখে পুন, গোবিন্দের নেঞ্তে ষেন, 
জ্লাই-কেলিকুঞ্জে যাইবারে । 

৫ 

১ 

ছঞ 



শীযক্চবর্ণামৃতগ্। 

সঘনে প্রেরণ করে, অন্য ভাহা নাহি ছেরে 

প্রফুল্ল হইয়া শ্লোক পচে 1১২) 

তথধাহি--. 

প্রণরপরিণহাভ্যাং শীভরালগ্বনাত্যাং। 
প্রতিপদললিতাভ্যাং প্রহ্যহং নৃতনাত্যাম। 
প্রতিমুহুর্ধিক ভ্যাং প্রস্ফ রূল্লৌচনাভ্যাং 
গ্রবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ ১7 

অস্ঠারঃ যথা _রগিঠ |, 

সথি হে! প্রাণনাথ কিশোব-আকার । 

প্রফুল্ল লোচনছ়, রাধা' প্রতি প্রেমময়, ১০ 

প্লাবি রহ হদয়ে আমার ॥ ফর ॥ 

প্রপয়- প্রবাহ ময়. রাধার বিষয়ে হয়, 

সে প্রবাহ বুক হৃদয়ে। 

তোমা সভার চিত্তে রহু। রাইর হদয়ে বন, 

গোবিন্দের নেত্রে রসময়ে ॥ ১৫1 

পুন বিচারয়ে মনে, কৈছে এই ছু'নয়নে, 

প্রত্যহ হুতন হেন লয়ে। 

পর্ব দিনে যে দেখিল, . তাহ হৈতে এ লখিল 
কত নাহি দেখি হেন কহে 



চতুর ঃ গুকাশঃ। . ১. 

কছিতে দশঙ্ক হেল! নিরখিয়! বিচারিলা, 

স্বললিত নিমিষে নিমিষে । 

এখনি দেখিল স্বাহা, নিমিষ-অন্তয়ে তাহা, 
অতিণয় মাধুরী বরিষে 1 

ভতিশয় অনুরাগে, সদা নব নব লাগে, € 

গোবিন্দের প্রতি অঙগগণ। 

কৃষ্তকর্ণায্বত কথা, অন্থুষ্ঠ হৈতে পরাম্তা, 

ভাগ্যবান করে আন্বাদন ॥ 

পুন দেখে কৃষঃমুখ, মন্দহাসি রসকৃপ, 
অন্তর আনন্দ অন্যভাবে । ১৩ 

সে হাসিতে রাষিকারে, কহে কুগ্রে বাইবারে, 

দেখি লীলাশুক হৃদি লোভে ॥ ১৩ ॥ 
তথাহি-_- আর 

মাধুর্ধ্যবারিধিমদাক্ষ,তরজতঙী- 
শৃঙ্গারসঙ্কুলিতশীতফিশৌরবেশম্ (1 ১৫ 

আনন্দহালসললিতাননচন্দ্রবিদ্থ- | 

মানন্দসংপ্লবমন্ুপীবতাঁং মনো মে 1581 

'অস্টার্থত ধখা__রাঁগত 1 

সখি হে! এই বে আনন্দসিদ্ধু-দাকে। 

যোর সন নিমজ্জন, , সউদ্বভ্জন জনীন্ধল, ২০ 

বিছয়উ রদলীল! কাঁজে ॥ জর " 



ভ্রকফকর্ণামৃতম্। 

রসকেলি-রসমাঝে, শ্টাম নটবর-স'জে, 

চন্্রবিন্ব বদন-মৃষম! | 
তাতে অতি মন্দ শ্মিত। রাইর আগম্য রীত, 

আর সেই হাশ্তমধুরিমা | 

সেই মুখচন্দ্রছটা, বন্ছ চন্দ্রকান্তিঘটা, ৫ 
উছলে মাধুর্যযসিন্ধু তায়। 

তাহাতে উদগত কত, কন্দর্পের মদ যত, 

সে সিন্ধুতে জল সেই হয় ॥ 

নানা ভঙ্গীগণ তাতে, সেই ত তরঙ্গ-মতে 

ূ মদনতরঙক্গ তার নাম। ূ ২১০ 

তাহাতে রচনা বেশ, যাহাতে ভুলায় দেশ 

সেই যুক্ত অতি অনুপাম ॥ 

ফিশোর বয়স বেশ, সর্ববতাপহরাশের, 
অতি সুশঈীতল কৃফ-অঙ্গ। 

শুঙ্গারত-রক্স-ভঙ্গী, তরঙ্শূঙ্গার সঙ্গী, ১৫ 

সঙ্কুলিত মাধুধ্যতরঙ্গ ॥ 

ঞএডেক কহিতে পুন আর দেখে মনোরম, 

। “মধুর সন্কেত-বেখুধবনি। 
স্লাইর অগম্য যাহা প্রকাশে গোবিন্দ গছা,' 

" ক্লাস্মাধে নে সর্বহনি 1. ২ 



চদ়ুরঃ প্রকাশঃ। ৫৩ 

ঘমুনা নির্ঘল-জলে, প্রফুল-কমল-ভরে, 
তাহার নিকটে তীরোপরে । 

প্রকুল-অশোককুঞ্রে, : ঝঙ্কারে ভমরপুণ্জে 

তথা বাইতে কহেন রাইরে।। 

দেখিয়া গোবিন্দ-রীত। লীলাশুক হরধষিত, £ 

কহে নিজ সম সবীগণে। 

অতিশয় শ্বাঘা মানি, কহে কষ্ক মন্্মবাণী, 
এক শ্লেক করি উচ্চারণে ॥ ১৪ | 

তথাহি-_ 

অব্যাজমঞ্জ,লমুখান্বজ মুদ্ধভাবৈ- ১৯ 
রাস্বাদ্যমাননিজবেণুবিনোদনাদ ম্। 
ভক্রীড়তামরুণপাদসরোরুহাভ্যা- 

মার্রে মদীয়হৃদয়ে ভূবনাদ্রমোজঃ || ১৫ 1, 

অন্যার্থঃ ষথা-- রাগঃ ॥ 

সখি হে! গেবিন্দের জ্যোতি মনোরম 1. ২. 
আম! সভাকার মনে, রাধিকার সখী-সনে, 

সর্ববভাবে করউ-ক্রীড়ন | ভর ॥ 

পদদ্বস্থ মনোরম, অরুণ-অন্ুজ-সম 

অতিস্রিগ্ধ অতি সুকোমল । 

বিরহে প্রতপ্ত কজ।. . গোপাছন! কুচোন্ত, ২৯ 

ধরি তাপ নাশে যার তল ৪৪ - 



৫8. হীকৃষ্কর্ণাযুতষূন 

বেনুনাদে যা'নভর, বিদ্ধ কয়ে দুছুলার, 
তা” সভ। উন্লোজ-তাপ লাশে 

ভুবন আজ্রভ। ভা, এই হেতু ঘনে ভা, 

ব্যাজ েজি হৃদি করু-বাসে ॥। 

অব্যাঙ্জ মগ্তল সার, গোবিন্দ-মুখাজ ভার, ৫ 
ভুরু আর নেত্রান্ত চালনে। 

নিরক্ষর-কথা রূপ, সঙ্কেত কথন ভূপ, 

ঘাই যাহা করে আম্বাদলে 1 

তাহাতে বেণুর গান, রাধিকা-প্রেরণ-সান, 
রাই মাত্র জানে সে লন্ধান। ১০ 

তে মুদ্ধ হৈয়া ধনি, সুখী হয় ধাহ! শুনি, 

কিবা বেগুগানের সন্ধান ॥ 

বেণু কহে শুন ভূঙ্গী, কাঞ্চনলতার সঙ্গী, 
শী তুমি করহ গমনে। 

, ভাজবন ত্যাগ করি, গুপ্তলীলা মনে ধরি, ১৫ 

মধুসূদন গে সেই স্থানে ॥ 

ইত্যাদি নিগুঢ় কথা, কহয়ে সন্কেতমতা, 
আকষণ-কূপ যার ধ্বনি। | 

কিংব। সেই ভাব সনে রাই-মুখ আস্মাদিনে, 
| ভাদুশ করের বেপুর্বন॥ ২ 



গুথিম$ প্রকাশঃ । ৫ 

জানি লে সক্কেতগণে, ন। দেখিতে আন্ধজনে, 

. গাই গেল! শেই কুজ্জ-সাঝে | 

তাহ। দেখি অলখিতে, কৃষ্ঞ যান সে পশ্চা্ে 

লীলাশুক চলে পাছে পাছে ॥ 

কুষ্জের মঞ্ীর ধন, শ্রবণেতে স্য্তি মানি, € 

হযে শ্লোক করে উচ্চারণ । 

সেই শ্লোক-অর্থ যাহা, পদবন্ধে লিখি তাহা, 

যাতে সুখী ভক্তগণ-মন ॥ ১৫ ॥| 

ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণাম্বতে রাসবিলাসম্ম তে 

পঞ্চদশক্লোকে বাসবিলীসম্ফুরণং ১৯ 

নাম চতুর্থ; প্রকাশঃ 1 ৪ 

পঞ্চমঃ প্রকাশঃ । 

বন্দে শ্রীক্ষঃচৈতন্ং প্রেমভক্কিরসএরদম্। 
ভক্তান্তবিমলং স্থিত্বা তৎ স্বপ্রেম প্রকান্থকম্ | ১৫ 

জয় জয় চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবুন্দ ॥ 

আয় রূপ সনাতন ভট-রঘুনাথ | 

শীগোপাল্র অব দাস রঘুনাথ ৪: ২ 



বু শ্রীকৃষ্ণ চর্ণানৃতম্। 

জয় শ্রীমাগার্থ্য প্রদু প্রেমভক্তিবাতা | 
ধার কপাগুণে কহি কৃষ্ণকেলিগাথা ॥ 

এবে কহি শুন কথা অপুণ্ব সকল। 

নিভৃত বিহার রাধাকৃঞ্ণ মনোহর ॥| 

তথাহি- ৫ 

মণিনুপুরবাচালং বন্দে তচ্চরণং বিভোহ। 
ললিতানি যদীয়ানি লক্ষ্াণি ব্রজবীথিযু ॥ ১৬ ॥ 

অশ্যর্থ; বথা-_ রাগঃ || 

মেইরূপ অলক্ষিত, গতি-রয়ে প্রভু মনত, 

রাধিকার পাছে পাছে যাইতে । ১০ 

বন্দি সে চরণদ্বন্দ, সকল-আনন্দ বন্দ, 

মাধুধ্য কল বৈসে যাতে ॥ 

যাহাতে বাঁচাল মণি- মঞ্্রীরের রণরণি, 

, শ্বণে আনন্দময় রসে। 

এতেক কহিতে পথে, পদচিহ্ন শোভা! চিতে, ১৫ 
দেখিয়। বিচারে সহরিষে || 

এই পদচিন্ছগণ,। এই পথে নাহি হন, 
কিন্তু সর্বব্রপথ-ময় . 

ধবজ বন শমীন, ্বস্তিক গে চিন, 

অর্ধচদ্রান্তোজ যাতে হয় ॥ ২৪ 



গধ্চমঃ শ্াহাশং 1 

যমুনার ভীরকু্জে। কুষ্ণ রাধিকার সঙ্গে, 

আসি করে নানান্ বিলাস । 
দোহার নৃপুরধবনি, কুগ্ত-মাঝে তাহ! শুনি, 

লীলাশুক-লালসা-প্রকাশ ॥ 

মিজসম সখী সনে, রহি কুপ্র-বাহ স্থানে, 

সেই স্ফন্তি মানিয়! অন্তরে | 
ডাবাবেশে নিজস্থধেত.:. শোকবদ্ধে পরকাশে, 

যাহার শ্রবণে মন হরে | ১৬।। 

তথাহি-_ 

মম চেতসি স্ফরহ বল্লবীবিভোন, 

ম'ণিনুপুর প্রণয়ি মণ্ড শিক্জিতম্। 
ফমলাবনেচর কলিন্দকন্যকা- 

ফলহংসককলকুজিতাদৃতষ্ ॥ ১৭1 ৭ 
অস্যার্থঃ থা__রাগঃ ॥ 

এই গোঁপাজনাশ্রেণী, তাহার যে শিরেগিণি, 
রাধা সধামুখী অতিধন্যা। 

৭? 

্ 

১৫ 

ভার প্রভু শ্যামচন্্র, সর্দবানন্দ-র্কন্দ,। 
সদা মোর চিত্তে স্ফুর রম্যা 1 

যে মঞ্জু মপ্্ীরমণি, রাধিকা প্রণয় ভি, 

ধার ধ্বনি শ্রতিমলোষর | 

সদ 

 হখ 



4৮ শ্রী₹্কর্পারৃনতম্। 

রাইল্প অপ্তীরধর্নি, গুণে বেই প্রপন্ধিদী,- 
দেশ্ককাক আমার অন্তর ॥ 

কালিন্দী-কমলব্বনে, . চরে বেই হংসগণে, 

জর কষ্টধ্বনি জিনি খবনি 
তাহার আদর করে, যে মী র-খবনি-বরে, 

সে ধ্বনি শিক্ষার্থ অভ্যাদিনী ॥ 

কিংবা! সেই হংসগণ, . স্বক্-কৃজিতগখ, , 
. শু) করে যেই সর্ববক্ষণে । 

সেই কৃষ্ণ-নুপুর-ধ্বনি, মোর হিয়ে অনুক্ষণি, 

স্রুর্তি হউ স্বভাব লক্ষণে ॥ ক, 

অতঃপর লীলা শুক, অন্তরে বাট়িল সুখ, 
জানি ক্রীড়া-অবসান কাজ । 

নবীগণ সন্জে করি কুপ্তরন্ধে, মুখ ধরি, 

দেখে দোহার রতিশ্রম-সাজ ॥ 

সুদুুখুশয়। মাঝে, রাইরে বসাঞ! কাছে, ১৫ 

কমে কৃষ্ণ শ্রম নিবারণ । 
রতিশ্রষ-জলবিন্দু,.  ভাত্রয়াছে মুখ-ইন্দু+.. 

করুণায়ে করেন বীজন &. . 

মদনোদদীপনা পুন, করে কৃষচন্ড বেন. 

এই মৃত আদ মনিয়া॥ত.. . ২৭ 
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ধান ভুকিলংঘ, .  মানিষক গুকোরাস, 
প্রকাশয়ে শ্লোকেক পড়িয়া ৪১৭।॥ 

তথাহি--- | 
তরুণারুণ-করুণাময় বিপুলায়ত-নয়নং 

কমলাকুচকলপসীভরবিপুলীকৃতপুলকম্। - ৭ 

মুরলীরব-তরলীকৃত-মুনিমানসনলিনং 

মম. খেলতু মদচেতলি মধুরাধরমন্থতম্ ৪১৮৪ 

অস্যার্ঘঃ যথা বাগঃ ॥ 

সুখি হে! এই লীলা অমূতের মাহ। 

মোর সখী রাধিকার, সৌভাগ্য আনন্দ সার, ১৭ 

মে! দেখিল অন্তরে আমার ॥ ক্রু ॥ 

মৃত হৈতে সুমধুর, কৃষ্ণের অধরপর, 

অতি রস মুমাধুধ্যনর | 

রাধার অধর-পানে, প্রফুল্ল যে অনুক্ষণে 
চিত স্ফরু সেই রসময় ॥.. ইক, 

তথা সে নয়নযুগ, তারণ্য-মদন-মোদ, 
উদগারিণী সহজে অরুণে। 

তাঁতে হৈল মধুপান, " দ্বিগুপ অরুণ ঠাস, 

সেই শো! খেলু মোর মনে ॥ 

সাতে রাই-শম দেখি, করপাতে ভয়ে আখি, ২, 

সে করুশায় বীজন করিলা। 



ও. ' স্রীকফকর্ণসৃতখ্। 

নেত্র অতি দীর্ঘ হু, 
তাতে রাই-মাধূর্্য দেখিলা ॥ 

ছিও৭ প্রফুল দৃষী, অখিল নয়ন-ই$ 
এই রূপ স্ফক মোর চিতে। 

জার এক অপুর্ব দেখি, কহে হৈঞা অতিনুখী, 
দেখি কৃষ্ণচাঁপল্য চরিতে ॥ 

রাইরে লইয়া কোরে, কুচ-কলসের ভরে, 

বিপুল পুলক হৈল যার। 
কতিশ্রাম করি দুরে, পুনঃ কেলি করিবারে, 

কেলি-লোভ বাঠান প্রিয়ার ॥ 

করেন মুরলীগান, অতি সুমাধুধ্য তান, 
তাহ! দেখি পুন কহে আর। 

েই মৌনশীলা নারী, কৃষ্ণ তার পায়ে ধবি, 
নারে মান দুর করিবার ॥ 

নে সব মানিনী-মন, সিপ্ধ করে বংশীম্বন, 

কি তাহে রাধিকা এ সময় । 
কৃষ্ঃকর্ণাম্বত কথা, অতি সুললিত গাঁথা, 

গুনে ভাব যাতে প্রকাশয় ॥ 

লে গানে রাধিকামন, পুন হৈল ভ্রবসম, 



গম? প্রকাশ 

তাছা হেরি শ্যামবাক, বামপাঁশ্ে রাখে তা, 

দেখি অতি আনন্দ বাড়িল ॥ 

কেলিলোভ, বাড়ে যাতে, কৃষ্ণচন্দ্র সেই রীতে, 

নেত্র-অস্তে নিরীখে রাধিক।। 

তার শোভ। দেখি লীলা- শুক হইলা সুচঞ্চল্ 

শ্লোক পড়ে যাতে রসাধিকা 1১৮৭ 

তথাহি -- | 

আমুগ্ধমদ্ীনয়না শ্বুজচুন্ধ্য মান - 

হর্মাকুল ব্রজবধুমধুরাননেন্দোঃ 

আরব্ধবেণুরবমাত্তকিশোরমুর্তে- 
রাঁবির্বন্থধ মম চেতলি কেহপি ভাবাঃ 7১৯ 

অস্যার্থ যথা রাগ? ॥ 

সখি হে! এই ভাব মোর চিতু-মাঝে। 

আবির্ভাব করু সদা, নির্নবাচ্য ন। হয় কথ, 

কোন রসময় মনোরাজে ॥। প্র ॥ 

পূর্বব হৈতে অতিশয়, বেণুগান স্থধাময়, 

যাহ গ্রকাশিলা শখ্বাঁমরায় ॥ 

মন্মথ-মন্মথ কোটি, বূপে গুণে নাহি ত্রুটি, 
কিশোরশেখর ব্যক্ত যাঁয় ॥ 

মঞ্জু অর্ধ নেত্রান্বজে, বধৃত্রেষ্ঠ1। যেহো ব্রজে, 
ভার নাম রাধা হুধামুখী | 

ঙ 

১ 

৯৫ 



শীকধকর্ণামৃতণ। 

ভার মুখচন্ চুদ্বে, গরম লালসা"রীপে। 

সে তাৰ স্ক,রুক চিত্তে থাকি ॥ 

এইরপে রাইর মনে, বাঁড়ে কেলিলোভগণে, 

তাহা দেখি ব্রজীযুবরাজ । 

রনিকশেখর- গুণে, পুন রাধিকার মনে, 
বাড়াইতে সে লোত অব্যাজ ॥ 

রাসস্থানে গম্থমনে, উঠে কৃষ্ণ সেইক্ষণে, 

কোন ছদ্ম করিয়া গোবিন্দ । 
রাইর উদ্কগ্! চেষ্টা, দেখিতে মনের ইঞ্টা, 

তাহা লাগি এই পরবন্ধ ॥ 

গেবিন্দেরে রোধে রাই, দেখি অতি সুখ পাই, 

লীলাশুক কহে সখীগণে। 

কুক্ণকর্ণান্বত এই, লীলাশুক কহে যেই, 

শুন সবে করি এক মনে 4১৯ 

তধাহি-_ 

কলগ্কধিতকস্কণং করনিরুদ্ধপীতার্থরং 

ক্মপ্রস্থতকুম্তলং গলিতব্তৃষং বিভোঃ ৷ 
পুনঃ প্রকৃভ্চাপলং প্রণয়িনীভুজাযস্ত্রিতং 

৯০1 

রী 

মম স্ফ.রহু মানসে মদনকেলিশয়্যোখিতম,1২০1। ২৭ 



গপঞ্মঃ কাপ, 

অস্যার্থ যথা রাগ 1 

মদনকেলি-শক্যোখ্ধান, 'মোর চিন্তে অবিরাম 

স্কৃপ্তি হুউ অতি দীগু-বধপে। 

সেই সেই লীলার প্রভু, শ্টামচন্দ্র অঙ্গ বিভু 
মন রহু এই স্ুধাঁকুপে । 

কিশোর কিশোরী রস, নিষগ্রন নিশি দিশে, 
কোন রসে বেশ ফিরাইয়! | 

নীলবাস পরে শ্যাম, পীতবাস ছেষধাম 

রাই কেলি কৈল তাহা লৈয়! ॥ 

সেই পীতবাদ লৈতে, কুঞ্ঝ অতি হর্ষ চিত্তে, 

করে ধরি করে আকর্ষণ । 

ধনি তাহ! নাহি ছাঁড়ে, পীতবাঁস দুদ করে, 

আকষিতে বস্কারে ক্ধণ ॥ 

কেলিক্লমে পলিরাছে, দুহার কুন্তুল পাসে, 

গোিজ্জের বেবী, রাই-্চুড়া 4 

চুড়ায় মনুরপুচ্ছ, *  বেশীতে বন্ধের গুচ্ছ, 
খসিয়াছে, নে-মন-ছুড়! ॥ 

প্রকৃতি চঞ্চল দু, মুখে হাস্য লঙ্ছ লঙ্ক, 
পুন রাধিকার ভূজ লৈয়া ( 

নিজ কে বনে শ্যাম, শোভা হৈল অনুপম, 
তেহে কই ধরে বন ঘু'ঞা ॥ 

৯১০০৫ 

গু 

৯৫ 

সঙ 



৬৪. জীকষ্ণকর্ণীমৃতম্। 

বসিলেন পুষ্প-শেষে,  শোভাতে ভুবন মজে, 
কীন্তোর প্রবাহ বহি যায়। 

সেই কেলিশয্যোথান- শোভা ল্ফরু হৃদি স্থান, 
এ ফছুনন্দন দাস গায় ॥।২০॥ 

ডথাহি-_ 

স্তোকস্তোক নিরুদ্ধামানমুদ্ুল- 

প্রন্থযন্দিমন্দম্সিতং 

প্রেমোজেদেনিররগগলপ্রস্থমর" 

প্রব্ক্তরোমোদশগমম্। 

শ্রোতুং শ্রোব্রমনোহরং ব্রজ বধূ- 

লীলামিখোজল্লিতং 

মিথ্যান্ব পমুপপ্রহ ভগবতঃ 

ক্রীড়ানিমীলদদশঃ ॥ ২১ 

অস্যার্থ ঘশা--রাগঃ ॥। 

এই মতে দুই জনে রতিকেলিরলে। 

আরস্তিলা দেখি লীলাশুক মনোলাসে ॥ 

সখী-সনে অন্ধ স্থানে গেলা শীত্বগতি । 

পুর্ব রঙ্গ দুহ সঙ্গ আলগয়ে অতি ॥ 

কেলিকাম অবসান জানি পুনর্ববারে । 

শীগত্ি হর্যমতি আইলা কুঞ্জদবারে ॥ 



পঞ্চম প্রকাশঃ । শু 

বাই জতি সৃক্ষনমতি নূপুর শুনিষ্না। 
কুঙ্জবাছ্ছে সখী সজে মিলিলা আশিয়! ॥ 
সখীসনে নম্ঘ্ম ভণে রাই তা! শুগিস্তে। 

নিদ্রাছলে কুগ্জতলে কৃষ্ণচন্দ্র শুতে ॥ 
তাহা! দেখি হএড স্বখী লীলাগুক রঙ্গে। ষঁ 

তর্ক করি হয ভরি কহে সেই রঙ্গে ॥ 

পবব্রজবধূগণ, স্বছ্বাক্য অনুপম, 

কলে লীলা পরিহাস কথা । 

শুনিতে কপট করি, যে বহে শয়ন করি, 

সেই কৃষ্ণ দেখি সর্ববা ॥ ১৯ 

সেই ব্রজবধুবাণী, কর্ণ-মন-রসায়নী, 
যাতে কর্ণ মন হরি লয়। 

এমতি মধুর বাণী, কৃষ্ণ বাহে সুখ মানি 
শুনিতে কপটে শুতি রয় ॥ | 

রাই প্রতি কছে সুখী, শুন অএ স্ুধামুখি ! ১৫ 
কেনে তুমি আমা সভা ছাড়ি। 

এক! বনে প্রবেশিতে, পুন্নাগ-কু্ুম নিতে, 
শবীত্র গেলা সেই পুষ্পবাড়ী ॥ 

ভাগ্যে বনরক্ষী হাতে, না ঠেকিলা বনপঞে, 
পরাভব না হইল ভায়। ২ 



৩ ভকঞ্ককর্ণানৃতম্। 

শুনিল ন্ুছ্যুত্ধ আর, শিখণ্তির সমাচার, 

এথা তাঁর আগমন হয়।। 

কিশোর কিশোরী ছুই, এথা সদা! বিহরই, 

সুত্যন্স শিখণ্ডি লগ পাঞা। 

দৌহা! স্থানে বিদ্যা শিখি, হইয়। পরসন্থুখী, 

বিদ্যাভ্যাদ কৈল কুগ্চে যাঞা ॥ 

করিলা বিহার দৌঁহে, বিদ্য! কি শিখিলে অহ, 
তা সভার স্থানে যত্র করি। 

এই মত পরিহাস, শুনি কৃষ্ণ মন্দহাস, 

অল্পে অল্লে রোধে সুখে ভরি ॥ ১৪ 

ত। সতার বাণী শুনি, রাধিকা কহেন পুনি, 
ৃ শুন অহে চঞ্চলার গণ । 

ভোমরা শিখিলা বিদ্যা). শিখস্তী নুদ্যুন্ পল্পা। 

তাতে গুরু হৈলা সর্প জন ॥ 

করিতে কলঙ্কী মোরে, নয়নের ভঙ্গীদ্বারে, ১৫ 

তুমি সবে কৃষ্ণ ধৃষ্ট ক'রে। 
আমাকে বিক্রয় করি) লুকাইলে অন্থস্থলি, . 

ছদ্পবাক্য কহ পুন মোরে ॥ 

সন্ধর্দরাক্ষণী মোর, প্রিয়সখী নির্রোঘোর, 
কধচন্ডে আসি ফৈল কোরে। ২ 

কটি 



গঞ্চম; প্রকাশঃ | 

এবে মাত্র একাকিনী, এথা আইলা শিখগ্ডিনী, 

পূর্ববান্তিক কহিল আমারে ॥ 

কালি কৃষ্ণ তুয়া সখী-১  গণসজে হৈঞা সুখী, 

সর্বব বিদ্যা শিখে দু স্থানে । 

আজি মোরে যত্ব করি, পাঠাইলা সহচরী, 

বিদ্যার নৈপুণ্য সঙ্গোপনে, ॥ 
তেঞ্ি আমি আইন এথা, ভুয়া সখীগণ যথা, 

তারা মোরে বু বত্বু করি। 

পাঠাইলা তুয়া স্থানে, বিদ্যা শিখিবার ভানে, 

দেহ বিদ্যা উপদেশ বলি ॥ 

এই বাক্য শুনি তার,  রোষচিত্ত যে আমার, 

অনেক ভত'সনা কৈল তারে। 

বু দুঃখী হৈয়া সেহ,. গেলা আপনার গেছ, 
তোমরা বলহ গুরু যারে ॥ 

তম্মাণ অপেক্ষা মোর, না করিব সঙ্গ তোর, 

দুন্মুখী ভোমরা সব সখি। 
সত্য তোমাদিক সঙ্গে, আলাপন-পরবন্ধে, 

আমাকে ত জানিহ বিমুখী ॥ 

এই পরিহাস-বাণা, গুনিতেই ব্রজমণি, 

প্রেমোদ্তেদ হৈল নিরগলা। 

তন 

১৬ 

১৫ 

নি 



৬৮ শ্রীরুষণকণামৃহম্। 

'বত্তেহ রাখিতে নারে, প্রকট বাহিরে ধরে, 
প্রতি অঙ্গে ফুল্প রোমমালা ॥ 

রাসে ত্যক্ত নারীগণ, শঙ্কা হেল আগমন, 

তার লাগি সব সখীগণ। 

লীলাশুকে কহে তুমি, শী যাহ বাস্থভূমি, ৫ 
তারা কোথা জান বিবরণ ॥ 

সেই পথে চম্পকাদি, পুষ্প লৈয়। কার্য সাধি, 
শীঘ্র এখা কর আগমন । 

এই মত সখীবাণী, লীলাশুক কর্ণে শুনি, 
আনন্দিত ছৈল নিজ মন ॥ ১৩ 

সখার বচন ধরি, বাহ্যগন্ত মনে করি, 

ছুই তিন সখী লইয়া সঙ্গে । 

কুগ্চের বাহিরে আমি, সেই সখী-সঙজে বমি, 

কহে কিছু নর্ম্বের তরঙ্গে ॥ 

সে কালে অভীষ্ট সেবা, না প|ইয়া খেদ যেবা ১৫ 

কহে সব সখীগণ মাঝে । 

সখাস্সেহামৃত পাঞা, কহে আনন্দিত হৈঞা, 
উচ্চারিয়া এক শোকরাজে ॥ ২১॥ 

তথাহি--- | 
বিচিত্রপত্রা্কুরশালিবালা- ২ 
স্নান্তরং ঘাম বনান্তরং বা। | 



' পঞ্চমং প্রকাশ । 

অপাশ্য বুন্দাবনপাদলাশ্য- 
মুপাস্যমন্যং ন বিলোকয়াম£ ॥ ২২ 

অস্যার্থঃ যথা-রাঁগঃ ॥ 

বিচিন্রপত্রাবলিষুত, শোভা অতি অদ্ভুত, 

রাধিকার কুচমধ্যস্থানে | 

রমে যেই কৃষ্ণচন্দ্র, সকল আনন্দ-ফন্দ, 

যাব কি তাহার রম্য স্থানে ॥ 

কিংবা যাঁব বৃন্দাবনে, পুষ্প আদি তাঁহরণে, 
উপাসন। করিব রাধার । 

বৃন্দাবন মাঁধৈ যার, পদচিহ্ন নৃত্যসার, 
তাহা! বিল্লু না দেখিব আর ॥। 

'অহ্য উপাসকগণে, না দেখিব এই মনে, 

উপাসনা কি করিব তার। 

এতেক কহিতে মনে, আর অর্থ প্রকাঁশনে, 

কহে অর্থ অতিশয় সার ॥ 

বন যাই লীলাশুক, দেখি সব সখীমুখ, 

কহে নিষ্ঠা জানিবার তরে। 
হে সখি ! ছুঃখিভাগণ, রাসে ত্যাগী যত জন, 

স্থখী করি সপি কৃফণকরে ॥ 

এই মত কহি বাণী, লীলাশুক মনে গণি, 

পুন কহে শমন্ত্রেে মত । 

১৩ 



নও ভীকক্চকর্ণাযুতম্। 

রাসে কৃষ্চত্যক্তনারী, চিত্রপত্রাঞুরশালী, 

বিলাপ বৈবর্তঙ্গণ যত | 
তার মধ্যে যাব কিংবা। পুষ্প আহরিব কিংবা 

বন মধ্যে করিব প্রবেশে । 

যুবদন্রত্ব বিনা, অন্য নাহি উপাসনা, 

এই নিষ্ঠা মোর হৃদিদেশে 11 
এতেক কহিতে পথে, পদচিক্ক দেখে ভাতে, 

রাধাকৃঞ্চ একত্রে ঘটনা 1 
এই পাদলাশ্বা ঘার, পথে দেখি মনোহার, 

তাহা ছাড়ি নাহি উপাসনা ॥ 

এত কহি ছার এক শ্লোক কৈল পাঠ। 

ভ্রীলীলাশুকের বাণী ুধাময় ঠাট 8২২? 

ইতি প্রীকঞ্চকর্ণাম্বতে শ্ীমদ্রা্িকয়া সহ 

নিভৃতনিকুগ্তবিলাসস্ফ,রণং মাষ 
পঞ্চসঃ প্রকাশিত 11 ৫ 11 

ক 

 ্ষ্ঠঃ প্রকাশঃ 
সর্ববগুহাতমং রাধাপ্রেমাশ্র্যারসাশ্রয়ম্। 

কপয়াস্ত সভাং তকতৈঃ প্রধিতং গৌরমাশ্রায়ে ॥। 
জয় জয় প্রীকঞ্চচৈতন্য জয় নিত্যানগ্দ | 
জয়াদ্বৈতচন্ত্র জয় খৌরতক্তবৃদ্ধ 11. 

৯৫ 

২ 



.. ধা প্রকাণক) ৭১ 

জর রূপ সনাভন ভট্টরঘুদাথ। 
জয় শ্রগোঁপলভ্ট দাস রখুনাথ ॥ 
অপূর্ধ গোবিন্দলীলা শুন ভক্তবৃন্দ। 
যাতে হয় ভাবজ্ঞান ম্হা্রেমানন্দ ॥ 

উথাহি--- | € 
সার্ঘং সম্ৃদ্ধৈরধূৃতায়মানৈ - 
রাতায়মান্ৈমু রলীনিনাদৈঠ। 
মুদ্ধাতিষিক্তং মধুরাকৃতীনাং 
বালং কদা নাম বিলোকযিষ্যে ॥॥ ২৩ | 

অন্ঠার্থঃ যখ1-_ রাগ 7. | ১৪ 
ত্রিবিধ ইহার অর্থ তন্তর্দশ! একা । 

দ্বিতীয়ে স্বান্তর্দশ। বাহে তিন রেখা ॥ 

এইরূপ লীলাগুক সখীগণ সঙ্গে। 
দিব্য পুষ্পমাল্য, আদি গীখিলেন রজে ॥ 
তাহ লৈয়া সখী সঙ্গে ফিরি কুঞ্জে আইসে। ১৫ 
এই মত জানি তিহে। মনের বলাসে ॥ 
এথা রাই কৃষ্ণ সনে কৈলা নানা লীলা 
স্বাধীন ভর্তৃক! আদি বু সুখ পাইলা ॥ 
তাহা হইতে গর্বব আর মান উপজিল। 
রসের উৎকষ্াগণ রহিত হইল ॥ .  ২* 



্ককণাদূতম্। 

অন্যোন্য-ছুল'ভ বিনে রস পু নয়। 
পযু/ষিত রদ হেল কৃষ্ণ মনে লয় ॥ 

অন্য গোগীগ্ুণ পায় বিচ্ছেদ-যাতনা। 
তাহা জানি লুকাইন্ডে হইল বাসনা ॥ 

রাধিকার অতিশয় উৎকগ। বাঢ়াঞ| 1 

উত্কণ্টা প্রলাপ শুনি ইহ। হৈল হিয়া ॥ 

তেঞ্ি লাঙ্গি কুপ্তান্তরে কৃষ্ণ লুকাইুলা । 

তারে নু দেখিয়। রি ব্যাকুল হুইল] ॥ 

কৃষে অন্থেষিতে রাই সবীগণ লৈয়া। 

গমন করেন কুপ্ত-বাহির হইয়! ॥ 

সেই সঙ্গে লালাশুক নিজ সখী লৈয়!। 

রাই সঙ্গে ভ্রমে সবে কৃষে। অন্বেধিয় ॥ 

কৃষ্ণদরশন লাগি প্রলাপয়ে রাই। 

তাহ! শুনি লীলাশুক বহু দুঃখ পাই ॥ 

বান আর অন্তর্দশায় মন বসাইয়! | 

প্রলাপানুসারে তাহ৷ প্রলাপয়ে ইহা ॥ 

ভেত্রিশ শ্লোকের অর্থ এমতে জামিবে। 

রাধিঝার গ্রলাপ- কথা কৃষেগেদেশে সবে ॥ 

এইরূপ শৃঙ্গার এক সন্তেগ প্রকার। 

বিপ্রলম্ত মত অর খ্যাতি পরকার ॥ 

১৪ 

৯৫ 

ঙঃ 



ধ্ঠঃ প্রকাশই। 

বিপ্রগন্তের চারি মত পুর্ধবরাগ মাঁব। 
প্রেমবৈচিত্তয আর প্রবাস আখ্যনি ॥ 
সে প্রধাস দুই মত উজ্জ্বলে প্রচার । 

বুদ্ধিপূর্াবুদ্ধিপূর্বব আখ্যান যাহার |? 

বৃদ্ধিপূর্ণ্ ছুই রূপ খ্যাতি শান্ত্রত 
কিঞিচ্দর সুদুর গমন খ্যাত যত ॥ 
এই ত প্রবাস হয় কিঞিদদ,র নাম। 

এই বিপ্রলন্তে হয় বিরহ বিধান ॥ 

তাহাতে রাধিক! আদি সব সবীগণে । 

দশদশা উপস্থিত হৈল সেই ক্ষণে ॥ 
চিন্তা জাগরণ তার উদ্বেগ তানব | 

আালিন্য প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদাদি সব 1 

মোহ স্বত্যু আদি করি এই দশ দশা । 

রাধিকাতে উপজিল্প হি সেই ভাষা 

তাহার প্রথম দশা চিন্তা উপজিলা। 

কষঃদয়শন কাজে চিভোতক%! হৈল৷ & 

আস পাশ সব সর্থী ললিঙাদি করি। 

তাহা শ্রতি কছে রাই এই শ্লোফোচ্চারি ॥ 

সেই ভাবে মস্ত হৈয়া লীলাশুক এখা। 
' (সই লব ভাব মঞ্জ কষছে সেই কথা ॥ 

রখ 

৯৫ 

২৪ 



ীন্তফকর্ণামৃতম্। 

এই তত শ্লোকের এই কহিল আতাস। 
এবে কহি শুন ইহার অর্থ পরকাশ ॥ 

মুরলীর দাদসঙ্জে কিশোরশেখর | 
কবে নিরধিব আমি শ্যামল সুন্দর ॥ 

তান মুর্ছ! লাঁদি গান সমৃদ্ধ দহিতে। 

মাধুধ্য পুষ্টত। যার অমৃত চগ্িতে ॥. 
অতি দীর্ঘ ধ্বগি মাতে ব্রহ্মা ভেরয়ে। 

যে ধ্বনি বৈকুণ যাঞা! লক্ষী আকর্ষয়ে ॥. 

মধুর আকার ঘত আছে ভ্রিভুবনে । 
ভার শিরোধার্ধ্য কূপ সর্ধবমনোরমে ॥ 

অন্থর্দশার এই অর্থ কৈল প্রকটনে। 

স্যান্তুদিশার অর্থ এবে শুন করি মনে ॥ 

সখিভাঁবে লীলাশুক কহে সখীগণে | 
কবে সে. দেখিব শ্যামকিশোর মোহলে 1 

মুরলীর নাদ যাতে মাধুর্যোর সীমা |, 

রাই আকর্ষণ করে অতি মলোরমা ॥ 

নে শবে দন্তেতবাণী কহেন রাইরে । 

কবে তাহ! গুনি মী হইব অস্তরে | 

্ান্তদশার ই অর্থ বাথ 'দশার আর |. 

সঙ্গী প্রতি বহে সৈই ভভি-অর্থংসার ॥ 

১৫। 

না রও ন্ 



বষ্টহ প্রকাশ 1 খ€ 

কৰে সে' কিশোর কৃষ্ণ দেখিব নয়নে । 
শিরোধার্্য হয় ধেহ মাধুরোর গুণে ॥ 

অমৃত মুক্ষলীধ্বনি. সদ্ধির সনে 1 
কবে.সে দেখিব শ্যাম মদনঘমোহনে 1 
এই ভিন মত আর্থ কৈল প্রকটন:। 7 

াই' মত জানিহ তেত্রিশ শ্লোকের জু । 

ভন্তার্দশার অর্থ এখা কহিব' বিবরি। 

সংক্ষোপে জানিহ ছুই অর্থের, চাকুরী ॥২৩। 
তগাহি 

শিশিরীকুরুতে কদান্যুনঃ ১৯ 
শিখিপিচ্ছাভরণঃ শিশুদু শোই। 
যুগলং বিগলন্মধুদ্রব-.: 
স্মিতমুদাযৃঢুনা যুখেন্দুনা 1 ৯৪ || 

জস্যার্থঃ বখা রাগ? | 
এতেক কহিতে রাই, পুন রহে মোহ পাই, ১৫ 

.গোবিন্দের বিরহ-বেদনে | 

ভাহা দেখি সখী কহে, সে কৃষ্ণ করণাময়ে, 
তাবহি দিধেন: দরশনে ॥ 

খেদ না বাঁ়াহ সখি, "দেখি ভোঁমা সবে ছুঃখী, 
ক্ষপেক ধৈর্ধ্যতা কর মনে 1: ১৯ 

রূইয়ে আশ্বীলয়ে তীরা, অন্তরে বিরহঞ্ষলা, 
নেত্রস্থাপকৃষঃ-অদর্শলে 1... 



বৰ আীকুফর্বামৃতযূ। 

জ পবাকে ধনী কয়ে, বিরহবেদ নায়, 

সেই কথা লীলাশুক কহে। 
কহিল আভাস এই, এবে গুন প্লেক যেই, 

অর্থগণ সুধাসম হয়ে ॥ 
সখি হে! শ্যামধাম কিশোরশেখর । 
দেখাইয়! মুখচন্দ্র, দিবে মোরে ্বখানন্দ, 
ূ নেত্র কবে করিবে শীতল ॥ জ্রু॥। 
শিখিপিচ্ছ ভূষা যার, ন্মেরমুক্রা মনোহার, 

যাতে গলে মধুদ্রবধার। 

শ্মিতভঙ্গী মু অতি, মাতার যুবতিমতি, ১৪ 

হেন মুখচক্দরশোভা যার ॥ 

এই অন্তর্দশার অর্থ, শুন স্থান্তর্দশার অর্থ, 

লীলা শুক-মনে যাহা লয়। 

রধিকার প্রেরণ সাঁর, এই স্মিত মনোহার, 

কবে যে জুড়াবে নেত্রদ্বয় ॥ ১৫ 

বাহে সঙ্গী প্রতি কয়ে, কৃষ্মুখচন্দরময়ে, 

তাহে মৃদৃস্মিতমধুদ্রবে। 

প্লে 

শিখিপিস্ছত্ুবাকেশ, , মোর নেত্রমুগ দেশ, 

স্বশীতল করিবেন করে ॥ 
ওথ! অভি উতকষ্টীতে, . পৃথক্ পৃথক রীতে, * 

গোবিন্দ প্রার্থনা, করে সম্ভে | 



ধঠঃ গ্রকাশঃ। ৭ 

ভাহাতে রাইয় মন, হৈল অতি উচাটন, 

সেই বাক্যে পড়ে শ্লোক লোভে ॥ ২৪ 

তথা হ-- 

কারুণ্যকর্ধব,রকটা ক্ষনিরীক্ষণেন 

তারুণ্যসম্বলিতশৈশববৈভবেন। ৫ 

আপুফত! ভুবনামঞ্ছুতবিভ্রমেণ 

রীকৃষ্চচন্দ্র শিশিরীকুরু লোচনং মে ॥ ২৫ 

অস্যার্থ: যথা-_-রাগঃ ॥ 

সখি হে! কৃ্ণের করুণাময় আখি । 

বিচিত্র কটাক্ষ তীর, যাতে পান, ভাবোদগর। ১৩ 

নিরখিয়! নেত্র করোস্থখী | প্র ॥ 

কৈশোর বিলাস যাতে, বিভ্রম বিলাল তে, 

তাদুত বৈভবমধুরিমা। 
অখিল ভূবনজল, স্থখে পুষ্টি অনুক্ষণ, 

করে যার কটাক্ষের কণা ॥ ১৫ 

কৃষন্দ্রূপরাশি, মাধুধ্য তরঙ্গ হাসি, 

তাহে আর তারুণ্যের ঘট। | 

বিলাসবিভ্রম তাতে, অপান্স মাধুরী যাতে, 
লিগ্ধ করু মোর নেব্রছটা ॥ 

এতেক কহিতে রাই, পুন পে মোহ পাঁই। ২০ 

তাহা দেখি সব সন্বীগ্ণ। 



ভ্ীকষ্কর্ণানৃতম্ 

আশ্বাস করিয়া কহে, ধের্য ধর সম্ধ অঙ্গে 
ূ কৃষ্ণচন্দ্র মালিবে এখন ॥ 

মুরলীবাঁদন ক।র, কট।ক্ষে তোমারে হেরি, 
অতি সখী করিবে তে মারে । 

এরূপ আশ্বাস শুনি, চেতন পাইল! ধনী, 
প্রলাপ বরিয়া পুছে তারে || ২৫ ॥ 

তথাহি-- 

কদ! বা কালিন্দীকুবলয়দলশ্যামলতরাঃ 

কটান্মন লক্ষন্তে কিমপি করুণাবীচিনিচিত।ঃ 

কণা বা কন্দর্পপ্রাতভটজটাচন্দ্রশিশিবাঃ 

বমপ্যন্তস্তেঘং দধতি মুরলাকেলিনিনদাঃ 7২৬ 

অস্যার্থঃ যথা-_ রাগঃ ॥ 

সখি হে! সত্য মেরে কহ সুনিশ্চয়। 
কার কটানধারা, হধাবল শেতা পারা, 

ক্ষ জুড়াইবে নেত্রঘয় ৪ ফ ॥ 
কন বা আসিবে হরি, দে কটাক্ষভঙী করি, 

আজ মোর প্রাণ অন্ত হয়। 

কব বা দেখিব ভারে, শুন প্রিয়নখি আরে, 

ন! দেখিলে প্রণ নাছি রম | 
কাপন্দীর কুবলয়- দলে করে পরজিয়, 

অতি শ্যাম তরল কটাক্ষ । 

১ 

৯৫ 



; ষষ্টঃ প্রকাশঃ । 

করুণাতরজ ধাতে, . সংযোগ উত্তম রীতে, 
তা দেখিতে কোথা মোর ভাগ্য ॥ 

ফের যুরলীধবনি, ত্রিভুবনবিমোহনী, 
অতি সশীতল সুকোমলা। 

কামবৈরি রুদ্রজটা, চন্দ্র হৈতে শৈত্য ঘটা, 
কবে সে শুনিব গ্ানকলা ॥ 

জটাস্থিত| জাহুবীর।  জদা স্থিতি শৈহভাঁর, 
তাত ঢাকা সেই চন্দ্র আছে। 

ভাহার শৈত্য জিনি, মুরলীর কলধবনি, 
তা শুনিতে ভাগ্য কোথা আছে ॥ 

এভেক কাঁহতে রাই, দিব্যোম্মদ দশা পাই, 
মোহিতা হইল: সেই ক্ষণে । 

ললতাদি সরীগ্ণণ করাইল! চে হন? 

কৃষ্ণকমাল্যগন্ধার্পণে ॥। 

চেতন করাএা কহে, শুণহ,সরলা অহে, 

শঠ কৃষ। অতি দুঃখদায়া। 

তার চিন্তা ত্যাগ করি, মুখী হও চিত্ত তরি, 
কেনে ছুনী চিন্তা করি স্থায়ী ॥ 

' এমত্ সখীর বাধী, শুনি রাই সুনয়শী, 

ঘতু কৰে চিন্তা -ছাড়িবারে 1. 

.শ৯ 

১৫ 

, 



শ্রীকঞ্ঃকর্ণামৃতম্। 

হেন কালে রাসে ত্যন্ত, বির্হণীগণ বস্ত, 

+ কৃষ্ণগুণ গান উচ্চৈঃন্থরে ॥ 
সাহা শুনি স্ৃধামুখী, বাকুস হইল! দেখি, 

সখী প্রতি কহেন বসন। 

ইহ] সভাকারে সখি, মানা কর এবে দেখি, 

কহিতে হৈল দিব্যোন্মাদগণ ॥ 
তাঙ্থাতে সাক্গাৎ হেন, কৃষ্ণচন্দ্র দেখে ষেন, 

অন্ত নারী ভোগ করি আইলা । 

নিত কুচপকুস্কমে ত, মানে অন্যানারীভুক্ত, 

এইরূপ কৃষ্ণকে দেখিল! ॥ ১০ 
ষেন কষ্চ আনি কহে, শুন প্রাণপ্রিয়া অহে, 

আইলাউ, শুনি তুরা গান। 

সুপ্রসন্না হও মোরে, যেন্ধপ ধিনয় করে, 

ঝ্বাইর পান্ষাৎ্ড হেন জ্ঞান || 

ঈর্ম। করি কে কথা, যেন উদাসীনমত।। ১৫ 

প্রলাপে স্বাভিজ্ঞ গ্রকাশয় । 

লীল!শুক তাহা শুনি, কহেন বাইর বাণী, 

এক শোক ভতি অর্থময় ॥ ২৬ ॥ 

তথাহি-- 
জধীরমালোকিতমার্জল্িতং ২ঃ 
খতঞ্চ গ়্ীরবিলাসমন্থর | 



, হষ্টঃ প্রকাশঃ 

অমন্দমালিহ্িতমা ুলোন্মম- 

৮৯ 

শ্রিতঞ্চ তে নাগ বদস্তি গোপিকাঃ।। ২৭1 

অত্যার্থ; যথা--রাগ ॥ 

দিব্যোম্মাদ উপজিল, রাই সর্ব পাঁশরিল, 
কৃষণ্চন্দরে সাক্ষাৎ মানিয়া । 

ঈর্ষ। করি কহে বাণী, নাথ প্রতি উদাসিনী, 
নিন্দা অর্থ প্রকট করিয়া ॥। 

গুন নাথ কহিয়ে নিশ্চয় । 

অঙ্জ গোপাজনাগণ, না জানে তোমার মন, 

দোবগণে গুণ বিস্তারয় ॥ প্র ॥ 

সর্ধ্বত্যাগী ঘেই জন, করে তারা 'াশ্রুয়ণ, 

তাছে তুয়া ধৈর্য আলোকন । | 
ভাত গৌপাজনাগণ, কহে নৃত্য খণ্ভুন, 

হেন তোমার কমললোচম ।। 

বচন কোমল তেন, ওহে আর্গুণ হেন, 

মুখে মাত্র কোমল বচন। 

বধিয়! পন নারী, বধিহে বাসন! ভারি, 

নারীবধ ইচ্ছা প্রীপূরণ ॥ 

আজে গোপাছপা কহে, তোমার বচন অঙ্কে, 

জিগ্ধ সুগন্তীরে দর্ময় । 

১৫ 

কট 



ভকঝকর্পামৃতম। 

শব্দ ঁ ধবগি কপ, ধি 
প্রতাক্ষরে নু রি মাধুরী ত্র নদ 

তেমতি তোমা, রা ্ 

কুপ্র ৫ 
জানিতে বিষম রর 8৮০ রি টে রঃ বিল।সে 

র গতি ৮৪৪ 

নত " গো | রে বলে, | ক মদমন্ত 

এ মনা মন্থর গতি না 

জন হয় তেন, রে ্ 

প্র পোড রে গাইতে রে মন্দ আর ন্ টা || 

রর সিকি নায় নন 

1র শ্যিত 

পা টি লী 
দাহক বই টা 

সাগর নি কহে স্থখদ না ই। ূ 

যাতে রঃ ৮ নি রে ধাদের ব্ষিঘী ॥ নি 

ভার মত আর্থ টি নি 
। টি 

১৩ 

৯ 

চে, 



য্ঠঃ প্রকাশঃ $ 

কহেন সোল বাণী, কর পুতি সুনযনা 
যাতে অতি মাধুষ্যগ্রচার | 

অগ্নীর আলোক মধু বাণী তেন স্িগ্ধসীধু, 

ধৈধ্য গতি গম্ভীর বিলাস। 

লিন নহে মন্দ, ল্মিত তেন সদানন্দ, 
গোগী কহে নারীদুঃখ-ফীন ॥ 

দিব্যোম্মাদ লক্ষণ, করায় কৃষ্ণস্ক,রণ, 

উদ্দ্বলে আছয়ে ব্যক্ত তাহা । 

পুর্বব-উক্ত প্রেম যেই, পরাবস্থাতাব সেই, 
ছুই রূপে সদা স্থিতি ইহা ॥ 

রূঢ় অধিরূঢ় নাম, ব্যক্ত হয় আখ্যান, 

অধিরূড দুই মত হয়। 

মোহন মদন নাম, বিচ্ছেদগ্বশার স্থান, 

মাদনমোহন উপজয়। | 

এই যে মোহন নীম, কোন গতি অনুষ্ঠান, 
ভ্রম আভা বৈচিত্রি প্রকাশে । 

দিব্যোম্মাদ কছি তারে, উদধুর্ণাদি যাতে ধরে 

চিত্রজল্ল আদি ভেদ ভায়ে ॥ 

চিত্রজল্প দশ অন, ভ্রমর দীতাপ্রস, 
রয় আছে প্রতি গ্থানে স্থানে ।' 

ফান 

৫ 

ও 

১৫ 

২৫ 



৮৪. শ্রীক্াকর্ণামৃ্ম্ 

দশমে প্রকট তাহা, উদ্ধর দেখিয়া বাসী, 
কহিলেন শ্রজদেখীগণে ॥ 

গোবিদ্দের প্রিয় দেখি, তূরিতাব অঙ্গে মাধি, 

যেই জল্লে সেই চিত্রজল্ল । 
অসুয়ের্যা মদ গর্বব, কুহুকতা কহে সর্বব) 

সোর,টন কহেন জনললী | 

এই দিব্যোন্মাদে রাই, ক্ষণেকে দেখয়ে ভাই, 

কৃষ্ণ যেন অবজ্ঞা বচনে। 

অন্য্র চলিয়! গেলা, এই মনে উপজিলা, 

তাপোশকঠ হৃদি প্রক্কাশনে ॥ 

চতঃশোকে কহে কথা, সদৈন্য গান্তীষ্য মতা, 
সচাপলা উতকন্। সহিতে। 

সেই ভাবে লীলাগুক, শ্লোক পড়ে অনভুষ্ঠ, 

ভক্তম্রখ যাহাকে গুনিতে | ২৭।॥। 

ভথাহি--. 

জন্টোকশ্িততরমায়তায়তাক্ষং 

নিঃশেষস্তনমৃদিতং অ্রজাজনাভিঃ | 

নিঃদীদস্তবকিতনীলকান্তিধারং 

দৃষ্টালং ভ্রিভুবদনুদ্দরং মহন্ত | ২৬ 1 

০, 

১৫ 

হঃ 



যষ্ঠঃ প্রকাশঃ 

অস্যাথঃ বথা-_রাগও ঈ. 

প্রাণনাথ ! শুন মোর এই নিবেদন । 

কুঞ্জেতে প্রেরণরূপ। যে কটাক্ষ অপরূপ, 

পু আদি দেহ দরশন 1 প্র ॥ 

রাসম গুলীর মাঝে, সঙ্কেতবংশীর নাদে, 

সঙ্গে যেই কটাক্ষ প্রেরণ । 

অতি হুমাধুরী তার, আ[হলাদয়ে নেত্র আর, 

চিন্তে হয় আনন্দ পরম || 

যদি বল অন্য নারী জাঁনিবেন এ চাততুরী, 
তার! মোরে করিবেন রোষ । 

নিজ সখীগণ সঙ্গে, রহ অন্য পর সঙ্গে, 

কটাক্ষ প্রার্থনা অতিদোষ ॥। 

তধেশুনকহি আমি, মন দিয়া শুন তুমি, 

তুমি যদি প্রসন্ন হইয়া । 
সেইরূপ বেশ ধর): মেরূপ কটাক্ষ কর, 

এই মোর নিকটে আপিয়। ॥ 

অপর গোপিকা অন্য, * সহত্র ষে আছে ধন্য, 

কিবা! কাধ্য তাতে আছে. মোর । 

কি করিবে রোধ করি, তো! না দেখিলে মরি, 

ফুমি মাত্র চাহ নেত্র-ওর | 
৯৮ 

৯৫ 

নী 



শীকগতকর্ণামৃতম্। 

তুমি অপ্রসঙ্ন ঘুবে, দর্শন না দিবা তবে, 
অন্য গোপী দিজ সখীগণ। 

তাহাতে বা কিবা কাঁজ, ছঃখদায়ী সব সাজ, 
অতএব দেহ দরশন ॥ 

এতেক কহিতে রাই, চিত্তে মহোতকঠা পাই, ৫ 
গোবিন্দের দর্শন লাগিয়!। 

স ধ্য-প্রলপন, পড়ে শ্লোক মনোরম, 
লীলাশুক তাতে মগ্র হৈয়! ॥ ২৮ ॥ 
তথাহি-_ 

ময়ি প্রসাদং মধুরৈঃ কট-ক্ষৈ- ১৪ 
বংশীনিনাদানুচবৈবি ষেছি। 
ত্বয়ি প্রসন্ন কিমিহাপরৈন'- 
বধ প্রসন্নে কিমিহাপরৈন ॥ ২৯ ॥ . 

"  অস্যার্থ; যথা--রাগঃ | এ 
প্রাণনাথ ! এই তোমার সৌন্দর্্যবৈভবে। ৫ 
দর্শন করিব আমি, মধুপুরী হৈতে তুমি, 

কভু বদি আপনে আসিবে ॥ প্র ॥ 
মোর ছাড়ি অন্থানারী- ভোগে বাহ অন্যবাড়ী; 

এই কাধ্য অনর্ধ্যাদ অতি। 
ন্যা- অন-ঞরয়া-লগ- চন্ান-কুদ্দ ময়, ২৮ 

 নীলকান্তি বাধা বাতে অতি ॥ 



মঠ: প্রকাশঃ | 

করিতে মেরে প্রভারণ, অনযসজ-সাঙ্গাপন, 

তাঁতে অল্প নে যেই শ্িতে। 

তাতে খে সুধাব্জশোৌভা, কামিনীর মনোলোভা, 
দর্শন করিব সেই রীতে ॥ 

সেই প্রতারণ! হৈতে, : চাপল্য যে মেত্ররীতে, 
অতিদীর্ঘ শোভ! মনোরম | 

সে শোভ| দেখিব আঁমি, যখন আসিবে ভূমি, 
জুড়াইব এ ছুই নয়ন ॥ 

তবে ষদ্দি বল তুমি, অন্যুনারীভুক্ত আমি, 
গেলো বে নিকটে তোমার । 

ভাবত করিলে মোরে, এবে কেন দেখিবারে, 

চাহ ভুমি সেইরূপ আর ॥ 

মনে উটুষ্কিতে ইসা, ধৈশ্ বাটি গেল হিয়া, 

অতিদৈন্বে কছেন বচন। 

সর্দবব্রজাঙ্গনাগণ- স্তনে অজ হুমাজ্দন, 
একা! হৈতে না! হয় মার্জজন & 

রিষুবন-বিমোহন, ভঙ্গ অতি মনোরম, 
' জ্রিভুষন যোছে ল্রেরমুখে । 

ব্রিষ্ঘমের লৌন্বর্ধা নেতরম্চাপটা-বর্ধা 
 ছর্শন করিব আদি বৃখে ॥| 

০) 

১, 

৯৫ 



৮৮ শ্রীকষ্তকর্ণামৃতম্। 

এইকালে পুর্বকৃত, কুঞ্জনীলাহৃধ যত, 
তাতে লোভ বাটি গেল মন। 

সে লোভে তাহার চিত্ত, ব্যাপ্ত হৈল সুখ ফত, 
সেই সুখে করে প্রলাপন ॥ 

অতিশয় দৈ্য করি, কহেন প্রলাপ ভরি, ৫ 
এক শ্লোক করিয়া পঠন ॥ ২৯ ॥ 

তথাহি-_. 
নিবদ্ধমুদ্ধঞ্লিরেষ যাঁচে 

নিরন্ধ দৈন্তো্নতিমুক্রকণ্ম্॥ 
দয়ানিধে দেব ভবওকটাক্ষ ১৪. 
দাক্ষিণ্লেশেন সকৃনিষিপ ॥ ৩০ 1 

অস্যার্থঃ যথা__রাগঃ | 
অহে গোপীক্রীড়ীরসরাজে । 

অগ্রলি বান্ধিয়া মাথে, নিবন্ধ দৈন্যের রীতে, 
তোর দাসী ভিক্ষা ভোরে যাচে ॥ ঞ্র1॥ ১৫ 

মুক্তকণ হৈয়া বলি, শুন মোর পদাবলী, 
অহে প্রাণনাথ দয়ানিধি | 

কটাক্ষ অর্পিতে মোরে, রসেবিদ্ব যদি করে, 
রহ তৰে সে কটাক্ষ বিধি ॥ 

কটাক্ষের যে দাক্ষিণা, ওদার্যের প্রাবীণয, ২, 
তার লেশ অতি অল্লকপা। : 

তাহা দিয়! সিঞ্চি মোরে, ছুঃখামি নির্বাণ কারে, 
গুন বন্ধু অকিঞ্চন জন. ... 

সক 



ঘট রক্ষা) । ৯৪ 

গুন আইস রাস-মাকে, মটর বেশ সাজে, 

ক্রীড়া কর গোপাঙ্গল! সনে | 

য্দি অপরাধী আমি, তথু দয়ানিধি ডুমি, 
সেইরুপে দেহ দরশখনে ॥। 

'তবে যদি বল তুমি, মানিনীর শিরোমণি, ৫ 
এখনি অবজ্ঞা কৈলে মোরে | 

এবে কেন দৈন্য কর, লজ্ভ1 কিবা নাহি ধক, 
অন্যাঙ্গনা উপহাস করে ।। 

এই কৃঞ্ের নর্্মীভঙ্গী, চিন্তে উউ্স্থিয়। বাজী, 

নেত্রের চাপল্য সঞ্চারিয়! | ১৩ 

কহিতে লাগিল! রাই, প্রলপিয়া সেই ঠাই, 

অদ্ভূত শ্লোক উচ্চারিয়া ॥ ৩০.1। 
তথাহি-- | 

পিষ্থাবভংসরচনোটি তকেশপাশে 

পীনস্তনীনয়নপন্ধজপুজনীয়ে। ১৫ 

চক্্রীরবিন্দবিজয়োদ্যতবন্ত বিশ্বে (পদ্দে) 

চাপল্যমেতি নয়নং তব শৈশবে নঃ ॥| ৩১ ॥ 
অস্থার্থঃ যথা "রাগঃ | 

শুন অহে ব্রজরাজস্থত ! 

তোমার কৈশোরবেশ, লীলায়ে মোহয়ে দেশ, ২৩ 
মোর নেত্র চাল্যের দুত ॥ ভ্রু ॥ 



বীরা্ষর্ণাযৃতম। 

চঞ্চায আমার দিডি পাইয়া কৈগোর ছিটে 
সঙ্গাই দেখিতে করে জাশ। 

তথ্ধপি কিদোয় তার, যাহাতে কৈশোরসার, 
জাতিকুল-শীঙবধন্ নাশ । 

ভূজপুগ্তকান্থি জিনি, কেশপাশ স্ুমোহিনী, 

তাতে অবতংস শিখিপাখা । 

পিচ্ছের মুকুট শোভা, কামিনীনয়নলোগা, 
উড়িবারে চাহে হৈয়া পাখা ॥ 

মদ্দন্মাধুধ্য তায়, চন্্র পল্প জিনি যায়, 
, হেন দর্প তাহার হৃষমা। 

এই লাগ্গি পীন-স্তণী- নয়নপস্ক্র গণি, 

পুজনীয় যোগ্য মনোরমা ॥ 

এই লাগি কহি আমি, মোরে দেখা দেহ তুমি, 

আহে শ্যাম সুন্দরশেখর | 
একেক কহিতে রাই, সযু্ঘূণ দশা পাই, 

ভ্রমে কৃষ্ণ দেখে নেত্রে ওর ॥ 

তাঁর বে উদ্বেগরশা, চারি ক্লোকে পরকা শা, 
মনে মনে চিন্কে এই রাই। 

কক মেন আসি কহে, . কেন বা চাপল্য অহে, 

১০ 

১৫ 

কঠ্জীং 



হট প্রক্চালঃ। ৯১ 

ভি সীর্ঘনীনথ প্রধরা, ধৈর্য হয় সুগঞ্ভীরা, 
শুন এই আমায় যচন। 

দেখ ডোদার লব্বীগণ, প্ররোধয়ে ক্ষণে কপ, 
তবে কেন্গ বান ক্র মদ ।। 

করের € নন বাণী, শুনি ধনীশিরোমণি, ৫ 
. নিজ মনে নরম উট্ক্কিয়া। 

কহিতে লাগিল। রাই, চিন্তেতে উদ্বেগ পাই, 
অতিশয় প্রলাপ করিয়া 11 ৩১ 1। 

তথা হি-_ 

সবচ্ছৈশবং ভ্রিভূবনাফুতমিত্যবেহি ১৬ 
মচ্চাপল্ঞ্ মম বা তব বাধিগম্যম্। 

তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি 

মুগ্ধং ু খান্বুজমুদী ক্ষিতুমীক্ষণাত্যাম্ ॥ ৩২ 

অস্যার্থঃ যথা হাগঃ ॥ 

নাগরেন্দ্র! শুন মোর সত্য এই বাণী, * ১৫ 

তোমার কৈশোর সার, মাধুর্য মাদক তার, 

মোর চিত্ত সদা আকর্ষণী | ধ 1) 
এ তিনু ভুবনে সে, অন্কুত না জানে কে, 

দেই তুমি জান নিজ মনে। 

তোমাতে আমার মন, -&, অন্ত ত.চাপল্যগণ, ২৯ 
ইহাত,মি কর্রিহ স্মরণে 



৯২ ভীকফাকণামৃতষ্। 

কৈশোর মাধুধ্য তোর, মনের চাঁপল্য মৌ, 
এই ছুই তুমি আমি জানি।' 

অহ্ক্ের বেদনা মনে; অন্য তাহা নাহি জানে, 

সথাহ না জানে এই বাণী ॥ 

যাতে ধৈর্য করিবারে, কহে মোরে নিরন্তরে, ৫ 

তেঞিঃ না জানয়ে মনব্যথা। 
কহিতেই অতিশয়, ' বাঁট়িল উদ্বেগময়, 

সদৈন্যে কহয়ে ধনী কথা ॥ 

তোম! মুখাঘ্জ লাগি, মোর নেত্র অনুরাগী, 

দেখিবরে করে বহু আশ। ১০ 

আমি কি করিব তাতে, দেখিতে পাইয়ে যাতে 

তুমি তার বল উপদেশ ॥ 

যদি বল ন! দেখিলা, তবে তাতে কিবা হৈলা, 
| তবে তার শুন বিবরণ | 

না দেখি সে টাদমুখ, ন' মিটয়ে যার ছুঠখ, ১৫ 

যিফলভা| হয়ে সে নয়ন ॥ 

তোমার মধুরবাণী, শ্রুতি-মম্খঘ্বরসায়নী, 

না শুনিলে সে কাণে কি কাজ। 

মনোহর মুখচ্ছটা, ঢু | চাদের লহরীছটা, 

না দেখিলেপ্খিমুণে' ঝঁজ ॥ ২৪ 



বষ্ঠঃ প্রকাশঃ 

তবে যদি বল এবে, ন! দেখিলে কিবা হবে, 

বিলহ্গে করিহ দরশন । 

তবে তার কথা শুন, না কহিয় হেন পুন, 

মোরা অতি কুলবধুজ্জন ॥ 

বিরল নহিলে তোমা, দ্রশনে নাহি ক্ষেমা, 

ব্রজমাঝে স্থলত না হয় । 

এই ত বিরল স্থান, দরশন দেহ শ্যাম, 

নহে অতি নিষ্ঠ,রতা হয় । 

পুন যদি বল আন, দেখ মুখ তুল্য ঠাম, 

মুখ তুল্য আর কিছু নাই। 

মুরলীর বিলাস যাতে, আর কেবা সাম্য তাতে 

তুল্য দিতে না দেখি ষে ঠাই ॥ 

এতেক কহিতে মনে, পূর্বে যাহা কৃষঃ সনে, 
হইয়াছে চাতুষ্য-আলাপন। 

নিজসখীগণ সনে, পুঙ্প আদি আহরণে। 

দানঘাটিপথের বিন ॥ 

সনপ্দ কলহ তাতে, স্কর্তি হেল নিজচিত্তে, 

সেই ভাব হইল মনেতে। 

বাঁটটিল উদ্বেগ অতি, হইল বিষাদ মতি, 
নান! ভাব উপজিল ভাতে ॥ 

তাহাতে বিষাদ করি, কহে যাহ! স্থনাগরী, 

সেই ভাবে মগ্ন লীলাশুক । 

৪৯৩ 



ভীরুষ্ককর্ণাগৃতস্। 

তেমতি বিষাদ করি, কছে এক প্লোক পড়ি, 

শুনিতে শ্রাবণে লাগে সুখ ॥ ৩২ ॥ 
ভথাহি-_ 

পর্্যাচিত মুতরসানি পদার্থভ্গী- 

বন্ধূনি বর্িতবিশালবিলোচনানি। 

বাল্যাধিকানি মদবল্লবভানিনীভি- 

ভাবে লুঠস্তি সুকতাং তব জল্লিতানি ॥ ৩৩ 
অন্যার্থঃ বখা__রাগঃ ॥ 

প্রাণনাথ ! ভুয়া সঙ্গে পরিহাসবাণী | 

পদ অর্থ তঙ্গীগণ, সুধা করি নিশ্মস্থান, 

সঙ্গে মদবল্লবভামিনী | প্র ॥ 

দু হুহা বাকোবাক, অতি মনোৌহুরভাক, 

ভাবাক্রান্ত মনে সদা স্ফুরে। 

তারা পুণ্যবতীগণ, উদ্বিগ্ন আমার মন, 

সে কথা স্মরণ ভেল দুরে ॥ 

গার্বব করি বলে তারা, পরের রমণী মোরা, 

পথ রুদ্থ কর কেন তুমি। 

প্ণয়মরোধ কছে, শীহাস রোদশমক়ে 

অঙুয়। লত্য় ক্রোধ বাণী ॥ 
তম বল আজি আমি, আানিলাঙ নিতি তিমি, 

: পুষ্প তুল পল্লব ভাঙিয়া। 

১৫ 
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হষ্ঠঃ প্রকাশঃ । 

গুষ্পচৌরী হেমগৌরী, আজিমাগি পাইল তোরি, 
প্রবেশাব কুপ্রগৃছে যাঞা ) 

তারা কহে সপনা মোরা। এই বনে পুষ্প তুলা, 
স্থরদেব পুজন লাগিয়া । 

কাহার নিষেধ বাণী, কড়ু ইহা নাহি শুনি, 
কেন ধল প্রগল্ভ বলিয়া ॥ 

তুমি বল তারে বাণী, কষ্ণকুণুলীন আমি, 

গুন চণ্ডি না ডরাহ মোরে। 

ফুণ্কৃতি ক্রীড়ায়ে ধার, মোহ হয় সভাকার, 

হিভকথা কহিলাম তোয়ে ॥ 

সে কহেন কুতৃহলী, ধরিবারে গর্বব-ভারি, 

ডুজজে সক্ষম কি আছয়। 
দশনে দংশন তার, দুরে মাত্র গর্বব ভার, 

অতি স্ুমঙগল প্রকাশয় ॥ 

এই মত মনোহর, নম্মবাণীরস্ধর, 

প্রফুল বিশাল বিলোচনে। 
কৈশোর বয়স ছু, চাপল্য স্বভাব মু, 

অন্কে অচ্থে জিনিবার মনে ॥ 

ইত্যাদি বিলাসগণে, কৃতপুণ্যপুঞ্জ মনে, 
সদা স্ছুর্তি হয় মনোহর । 

লব 
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টি শরীকৃষঃকর্ণামৃতম্। 

আমার উদ্বেগী মনে, সেহ নাহি বিস্ধরণে, 

এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥ 

কহিতে কহিতে রাই, গোবিন্দ দর্শন নাই, 

মন হৈল উদ্বেগ-পীড়িত। 

সস্তা করিতে নারে, উদ্বেগ আসিয়া ধরে, ৫ 

তাতে ধনী হইলা মুচ্ছি ত ॥ 

তাহা! দেখি সখীগণ, কহে ধৈর্য কর মন, 

কৃষ্ণচন্দ্র আসিবে এখন । 

শুনিয়া! তাহার বাণা, সখীগণে পুছে ধনী, 

লীলাশুক কহে সে বচন || ৩৩ ॥ ১৪. 

তথাহি-_- 

পুনঃ প্রস্নেন্দুযুখেন তেজস! 

* পুরোহব্তীর্ণস্য কৃপামহাম্যুধঃ | 

তদেব লীলামুরলীরবামৃতং 

নমাধিবিদ্বায় কদ। মু মে ভবে | ৩৪ ।। ১৫ 

অস্্যার্থ; যথা রাঁগঃ ॥ 

সখি হে ! কবে মোর হবে শুভ দিন। 

মোর আগে কৃষ্ণ আসি, 'দয়শন দিবে হীসি, 

পুন কি দেখিধ এই চিন ॥ 

গ্রসর বদনচন্দ্র, বেগুগানামৃত মন্দ, ২ 
যাতে মোরে কুণ্লে পাঠাইলা। 



বষ্টঃ প্রকাশঃ 

সেই কান্তিপুগ্ড সঙ্গে, সে মুখ দেখিব রঙে, 

কবে হবে সেই শুভ বেলা |! 

উদ্বেগে আমার মন, পাড়া পায় অনুক্ষণ, 

তাহ! নাশ কবে হবে মোর। 

পুন তার দরশন, অতিশয় তুর্ঘটন, 

কৈছে হবে না পাইয়ে ওর ॥ 

এত কহি বিমষণ, ক্ষণ এক রহে মৌন, 
কহে পুন বিচার বচন। 

অথবা হইতে পারে, মহাকুপাসিন্কুবরে, 

অঘটন হয় সুঘটন || 

শুনি সখীগণ কহে, শুন হুনাগরী অহে, 
বদ্যপি কৃপালু হয় হরি। 

আপনি আসিবে এখা, তুমি কেন পাও ব্যথা, 
অতিশয় চাপল্য আচরি | * 

রাই কহে শুন সখি, তমি ত না জান দেখি, 
তারি অতি দোষ ইথে হয়। 

চাপল্য করায় তেহে” ইহা! নাহি বুঝে কেহ, 
শুন তাহ কহিয়ে নিশ্চয় ॥ 

এতেক কহিয়। রাই, মনের সোয়াথ লাই, 

কহিতে লাগিল! বিবরিয়। | 

লীলাশুক সেই ভাবে, কহে এক শ্লোক তবে, 
শুন লডে একমন হা 1 ৩৪ ॥ 

€ 
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শীরুষ্তকর্ণামৃন্তম্। 

তথাহি-_- 

বালেন মুগ্ধটপলেন বিলোকিতেন। 
মন্মানসে কিমপি চাপলমুদ্বহস্তম্ । 

লোলেন লোচনরসায়নমীক্ষণেন 

লীলাকিশোরমুপগুহিত,মুৎহুকাঃ স্ম ॥ ৩৫ ॥ . 
অস্যার্থ) যথ।--রাগঃ ॥ 

সখি হে! দর্শনেও ভাগ্যহীনা আমি | 

মোর আকর্ষণলীলা- যুক্ত ষে কৈশোর-কলা, 
আলিঙ্গনে কিবা স্পৃহা জাগি ॥ ধর? 

এক মোরে আকষয়ে, শুন সথি গেহ নহে, 

তুয়৷ সভাকেও মাকষয়ে। 

লোচনের রসায়ন, কূপ অভি মনোরম, 

দেখিবারে আখি লোল হয়ে ॥ 

'লোভের কারণ এই, আর শুন কহি যেই, 

নয়ানের তৃপ্তি করে সদ1। 

সখী কহে ভাল বল, দ্বিগুণ চাপল্য হৈল, 
অনুষ্ঠানে জানিল দর্ববথা। ॥ 

ইহা গশুনি রাই কহে, যাহাতে নির্দেশ হয়ে, 

শুন সখি মোর দোষ নাই। 

আমার মনে সে আপি, বিলোকয়ে মন্দ হাসি, 
প্রেরয়ে নয়ন-প্রান্তে চাই &. 

১ 
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ব্ঠঃ প্রকাশঃ 1 ৯৯ 

ভাহে যে নেত্রের ভক্গী, দেখি চিত্ত হয় রী, 
বপন লা হয় রাপ-শোভা | 

চাঁপল্য জল্মায় ভীঁতে,  নির্ধ্বাচ্য না হয় যাতে, 

আদর্শনে মবে দৃষ্উীলোভ ॥ 

অভঞব তাঁরি দৌধ, মোয়ে কেন কর রোধ, £€ 

সখীগণ দেখ বিচারিয়া । 

অন্য নাঁরীগণ ভয়ে, আমি জানি হেন হয়ে, 

অপ্ন দেখে মানসে পশিয়া ॥ 

কহিতেই পূর্বে ষেন।. কু কৈল স্ুপ্রেরণ, 
স্মৃতি হৈতে উম্মাদ বাটরিল। ১৩ 

গোবিন্দ কহেন যেন, আছি তুয়া মন কেন, 

সুচাঁপল্যগণ বাঁ়াইল || 

এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র, দর্শনাদ শন মন্দ, 

বৈকলা উদ্বেগ বাটি গেলা । 
গোবিদ্দের উপালস্তে, কথ! কহে মহারস্তে,। ১৫ 

গুন এক শ্লোক পাঠ কৈলা ॥ ৩. ॥ 

তথাহি--"" 

অধীরবিদ্ব।ধর বিভ্রমেণ 

হ্যার্ডবেপুস্বর-ঞ্পনদ! চ। 
কজনেজ কেনাপি, সনোহরেণ ২৪ 

হা হস্ত ছাঃ হান মনে হুনোবি ॥ ৩৬ ॥। 



শীকষঃকর্ণামুহম্। 

অন্যার্থ; বথা-_রাগঃ ॥ 

হাঁ হা ধূর্ত! এই তোমার কেমন চরিত। 
নিরক্ষর-শক্কেতে যে, বিশ্বাধর অধীর সে, 

তাহার বিজ্রম জানে চিত ॥ প্র ॥। 

দেখ সবিষাদ্দ মেলা, উদ্মাদ বাড়িয়া! গেলা, 
পুনঃ পুনঃ কহে এই বাণী। 

ধদ্ বল ভ্রান্ত তুমি, মন দিয়! শুন বাণী, 
সাক্ষাতে দেখিব' মন মানি | 

বদি এ লালস থাকে, তবে যাহ কুণ্রী মাঝে, 
সেই খানে পাবে দরশন। 

কেবা তোমার এই বাণী, প্রতীত করয়ে জানি, 
সব তুয়া অসত্য বচন ॥। 

বলিবার শক্য নহে, . হেন তুয়া বাণী হয়ে, 
এই লাগি মনোহর বলি। 

মন“মাত্র হরিলেও, কার্্যসিদ্ধি না করাও, 

ইন্দ্রজাল-প্রায় এ কলি ॥ 

শঙ্কেত বেণুর ধ্বনি, তার যে সম্পদ গণি, 

হর্মে মাত্র আর্র করে চিত্ত । 

গকলি কুহক হেন, সদ! লাগে মোর মন, 
নারীবধ রঙ্গে নাহি ভীত ॥. 

কহিতে কহিতে রাই,। চিত্তের সোয়াস্থ নাই, 

£বিচ্ছেঘার্ক তাপ বাড়ি গেল । 

১% 
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যষ্টঃ প্রকাশঃ । ১৯৯, 

পে তাপে ডুবিল মন, "' মোহ হৈল উপশম, 
পূরন ওয় প্রলাপি বলিল ॥ ৩৬ 

তথাহি.- 

যাবন্ন মে নিখিলবর্প্দৃড়াজ্ঘিতং 
নিষাদ্দিবন্ধনমুপৈতি ন কোইপি' তাপ: € 

তাবদ্ধিভো ভব ভাবকবন্ত,চন্দ্র- 
চন্দ্রাতপদ্থিগুণিতা মম চিন্তধারা | ৩৭ || 

অন্যার্থ; বথ।--রাগঃ || 

সর্ববহাপ নশিবার তুমি প্রভু কপ । 

মোর বোল শুন তুমি করুণার তুপ | ক) ১৩ 
অনির্ধবাচ্য কোন তাপ হুইয়। উদয়ী। 

যাব সে চিত্ত দুঃখে ঘাত "মাহি 'দেই ॥ 

সে প্রগঢ অতি বাঁ নিঃসন্ধি বন্ধন । 
যাব না উপজেলা তাবৎ এই লক্ষণ | 

মোর চিত্ত ধার! নিত্য তুয়। মুখচন্দ্র | ১৫ 

চন্দ্রাতপ হৈয়া তাপ বাঢুয়ে অমন্দ | 

আচ্ছাদন দুই. গুণ করি রাখ চিত্ত। 
ভাব এই দেখা দেই মোর মনোবৃস্ত ॥ 

কহিতেই মোহ হই মনেন্দ্রিয় ঝাপে। 

সৃঙ্ঠা ভয়ে দৈগ্থ কছে অতিশয় কাপে ॥ ৩৭1 ২৯ 



৯০২ শ্রী্কঞ্ডকর্ণামৃতম্। 

তথাহি-- 

যাবন্ন মে নবদশ! দশমী কুতোইপি: 

রন্ধছুপৈতি তিমিরীকৃতসর্ববভাব! | 
লাবণ্যকেলিসদনং তব তাবদেব 

লক্ষ্য! সমুত্কণিতবেণু মুখেন্দুবিদ্থম্ 1৩৮1 
অন্যার্থ যথা--রাগঃ॥ 

প্রাণনাথ ! নিবেদন এই অবগাঁও। 

যাবত দশমীদশা, ন! উঠয়ে প্রাণনাশ।, 

মুখেন্দু ভাবত দরশাও ॥ খর ॥ 

তবে যদি তুমি বল, উত্কণাতে কেন ভুল, 
থাকিয়। করহ দরশন। 

তবে চার কথা শুন, অন্য জানি বল পুনঃ, 

অতিতাপ বাঁট়ি যাবে মন ॥ 
তিমির করিবে ভাব, দেহেজ্দিয় নাশে সব, 

হাতে কৈছে হবে দরশন। 

তবে যদি বল হেন, মৃতা যদ হবে জান, 

না দেখিল! তাতে কি দূষণ ॥ 

মনে এই উ্ুক্কিতে, চিত হইল উত্কতিতে, 

কছিতে লাগিল! উত্কণ্ঠায়। 
লাবগ্যে্ন কেলি যে. তোমার বদন সে, 

মুরজীমধুরধরনি তায় | 

৯৫ 

রা 



'বষ্ঠঃ গুকাগঃ। ১৪৩ 

সে বদন ন্থুমাধুরী, না দেখিয়া বদি মরি, 

মরণ অধল্য করি মানি । 

প্রেম'ক্রানস্ত চিত্ত যার, মৃত্যু ইচ্ছা নাহি তার, 

জীবনে দর্শন হয় জানি ॥ 

এতেক কহিতে রাই, সুচছ? উপস্থিত আই, & 
ললিতা বিশাখা শীঘ্র যাঞ1। 

কৃষ্মুখোদগীর্ণ পাণ, তার মুখে কৈল দান, 
কহে কৃষ্ণ আইলা দেখসিয়া ॥ 

শুনিয়া চেতন পাইলা,  ছুঃখভরে আউলাইলা, 
ঘত্রে নেত্র মেলিবারে নারে। ১০ 

নয়ন মুদিয়! কহে, সত্য কহ সখি অহে, 

আইল! নাকি কুঞ্জ মোর পুরে 1.৮ | 

তথাহি-_- 

আলোললোচ নবিলোকিতকেলিধারা - 

নীরাজিতা গ্রচরণৈঃ করুণান্ুরাশেঃ। ১৫ 

আর্রাণি বেণুনিনদৈঃ প্রতিনাদপুরৈ- 
রাকখয়ামি মণিনৃপুরসিক্রিতানি ॥ ৩৯ || 

অন্যার্থঃ যথা--রাগঃ ॥ 

সধি হে! সত্য যদি আইলা নেত্রানন্দ । 

সে মপিনৃপুর ধ্ব'ন, ৃষ্টাপ্রায় ঘদি শুনি, ২০ 
তবে হয় প্রতীতির বন্ধ ॥ ৬ 



১%$ 

অতিশঠ ধূর্বরাজ, " 

শ্রীরকাপর্পাদ্ ছি 

আগমন, হেত এই, ক্রুশানফুছা নেই, 
তাহাতেই গ্ররভীতি জনচম | ৃ 

তথাপি হ'কি জানিয়ে মোর: ভাগ কি করিবে, 
করুণা বা না হয় উদচামে.॥ 

নৃত্য গতি পদ" ভাম,, ৰেণু ধ্বনি সৃদ্ধ ভাঁন, 
বলয় কিন্কিণীনাদ সঙ্কেে। 

প্রত্নাদপুর যবে, শ্রবণে শুনিয়ে ভবে, 

প্রতীতি জন্মে ভবে রঙে ॥। 

বংশদীগানাস্বত ভাল, রাখিবার লাগি ভাল, 
চরণাগ্র দরশন হৈতে। 

আলোল লোঁচনদ্বয়। কেলিধারা বিলোকয়, 
চরণাগ্র নিমঞ্ছুয়ে তাতে ।॥ 

অন্য তাহ! নাহি জানে, জ|নে ব্রজনারীগণে 
ৰ তাচুত বিলাপ মনোরম | 

আসি কি দেখিব তাহা, শুনিব কিকহহাহা! 

". বল সধি করিয়া লিয়ম ॥ 

এত কহি উঠে রাই, মনের সৌোয়াস্ নাই, 

চতুর্দিকে করি নিরীক্ষণ । 
কাহা নুপুরের ধ্বনি; সবে মাত্র কাণে শুনি, 

এখ। না শাইসে- ক্রি কারণ 

হেন বুঝি কুমাৰ, 
'ফারো সঙ্গে করয়ে হমপ। 

১৫ 

৫ 



যষ্ঠঃ প্রকাশঃ । ১০৫ 

€ু* বিলাসয়ে তথা, এলাগি না আইসে এথা 

মোরে কৈছে দিবে দরশন ॥। 
কহিতে কছিতে পুনঃ, উন্মাদ বাঁট়িল ছুন, 

আইলা কৃষ্ণ মনে হেন দেখে । 

অন্যাঙগন1-ভোগচিন, প্রতি অঙ্জে পরবীণ, ৫ 

আঘূর্ণ নয়ন হাস্য মুখে ॥ 

দেখিতেই তার মন্তি, সেহ কুষ্ণচন্দ্র প্রতি, 

অতিশয় ক্রোধ টপকিল। 

তাহা দেখি কৃষ্ণ যেন, ভারে ছাড়ি গেলা পুন, 
পাছে তাপ ওতস্থক্য হইল ॥ ১০ 

এই ছুই ভাবে মেলি,  ভাবসদ্ধি করি বুলি, 
অমর্ষ ধিক্ষেপ অপমান । 

ওৎস্থৃক্য দর্শন ইচ্ছা, অন্যোন্ত না করে ইচ্ছা, 

শাবল্যের এইত লক্ষণ | ও 

অমর্ধা-অন্ুগা এথা, অসুযৌগ্রা-অবহিথা, ১৫ 

উৎস্বক্য-অনুগা আর ভিন। 

অতিদৈম্য সচাপল, মোহোম্মাদ মহাবল, 

সন্ধিশ বলের এই চিন || ৩৯ ॥ 

তথাহি-_- 

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো : : ২৯ 
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকনিন্ধে! | 



উকষককর্ণামুম্। 

হে নাথ হে রষণ হে নয়নাভিকাম 
হ! হা কদা নু ভকিতাষি পদং দূশৌমে | ৪৯ | 

অধ্যার্থ; যথা-_রাগঃ ॥ 
শুন দ্বেব ! এখা কেন তুমি । 

গোপাঙ্গন! ক্রীড়ারত, সেই ত্য়া অদ্ভিমন্ত, 
তথা যাঞ্া বিলস আপনি ॥ প্র ॥ 

এইনত বক্র কথা, বাম্পনেত্রে বক্রমতা, 

শুনি যেন অবজ্ঞাবচন। 

পুন যেন কৃষ্ণ গেল:১» তাতে তাপ উপজিলা, 

দরশনে উৎস্তক্যাগমন | 

প্রাণের দয়িত তুমি, আদর্শনে মরি আমি, 
পুনর্ববার দেহ দরশন। 

ইহা! শুনি কৃষ্ণ যেন, পুন দিল! দরশন, 
আনুনয় কর অনুমান ॥ 

দেখিয়া অমর্যানুগা,  আদূযা-উদয়-রাগা, 
| সো কহয়ে বক্রবাণী। 
ধীরমধ্যা-সমাশ্রয়, তার মতে কথা কয়, 

তাহে ভুবনের বন্ধু তৃমি॥! 
কেবল আমার নও, অর্ধব সমাধান চাও, 

যাঞ! কর সর্ববসমাধান। 

ভুবনের নারীগণ, জার বত গৌপীজন, 
বেখুগনে কর লাখর্ষণ 1: 

১1 

২ 



হঠঃ গ্রাকাশঃ 1 

পুন বেন গেল কৃষ,।  . মন হৈল সন্কৃষ্ণ, 
গঁতন্থৃক্য-অনুগা মৃতাদয়ী। 

সেই মত ভাবাবেশে, কহে ধনি সবিশেধে, 

তাতে এই সন্যোধনত্রয় ॥। 

অহে কৃষ্ শ্যামরায়, চিত্ত আকর্ষণ যান, 
তাতে মোর মানে কিবা কাজ । 

তৎকাল আসিয়। যবে. অল্প দেখা দেও তবে, 

তাঁপ নষ্ট হয়ে ত অব্যাজ ॥ 

পুন যেন কৃষ্ণচন্দ্র, হাসি কহে মৃদুমন্দ, 
শ্রিয়ে ! আর্মি ছিলাম এখাই। 

আমারে প্রপন্ন হও, হাসি এক কথ! কও, 
তবে আমি মনে সুখ পাই ॥। 

মনে ইহা বিচারিতে তারে করি আচ্ছাদিতে, 

উগ্র ভাব হইল উদয়। 

অধীরমধ্যা গুণ লৈয়া, কহে অতি ক্রোধী হৈয়া, 
তার বশে এই লন্বোধয় ॥ 

গুনহ চপল-রাজ, বল্পবীভূজঙ্গসাজ, 
পরনারী-চৌর ধূর্তুরাজ । 

যাও যাও এখ! হৈতে, চিনিলাম মণ্তরিতে, 
বুঝিলাঙ মত তয় কাজ ॥ 

কবজ! জানিয়! যেন, কুষ্ঃ পুন গেলা ছেন, 
অনে মনে করেন বিচাছু। 

১%৯এ 

১৫ 
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্ীক্ষফাকর্ণামৃত। 

কহিতেই সেই কাল, উপজিল দৈম্য'জাল, 
তাতে কহে সন্বোধন-সার || 

স্মহে করুণার সিন্ধু  ছুঃখিত জনার বন্ধু, 

যদ্যপি হ অপরাধী আমি। 

নিজ করুণার বল, সদা ত,মি সুকোমল, 
কৃপা করি দেখা দেও তুমি ॥ 

পুন যেন কৃষ্ণ আসি, দ্বেখা দিয়া কহে সামি, 
প্রিয়ে ! কেনে মিছ! মান করি। 

কদর্থ আমারে অতি, কঠিন তোমার মতি, 
ন্বপ্রসন্ন হও মান ছাড়ি ॥ 

এই অনুনয় গুনি, অমর্ষ1-অনুগা-ভণি, 
অবহিথ| উপজিল আসি। 

ধীরপ্রগল্ভা-গুণাশ্রয়ী, তাতে উদ্াসীনীময়ী, 

মৌন করি ঠারে কহে হাসি ॥ 

অহ নাথ! ভ্রজবাসী, আমর! তোমার দাপ্সী, 
কত বা বিপদে না রাখিল| | 

কেঝা হত বাক্য হেন। নী সম্তাষি তুয়া মৌন, 
কিন্তু জানি ব্রাহ্গণী কহিল! ॥ 

ত! সভার বাণী মানি, মৌনব্রতে আছি আমি, 

এই লাগি কথ! ন। হইল । 

এই অপরাধ তুমি, না লবে কহিল আমি, 

ঠারে ঠোরে ইহা জানাইল ॥ 

১৪ 
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হঃঃ প্রকাশঃ 

ক্পুনর্বরায় শজমণি, ' গেল! হেন মানি ধনি, 

মনে মনে করয়ে বিচার।  , 
ধারেবারে আইলা করি, এবে গেল তো কলি, 

বুঝি এথ। না আসিবে আর ॥ 

এতেক চিন্তিতে মনে, চাপল্য উদয় ক্ষণে, 
তাতে কহে যদি পুনর্ববার 1 

কৃপা করি আইসেখহরি, তবে সব মান ছাড়ি, 

বাঞ্া! কট ধরিমু তাহার ॥ 
এত কহি দৈন্য সলে, কহে চাপল্যের রঙ্গে, 

হেরমণ! এই কুঞ্জে আসি। 

বমহ আমার সঙ্গে, তুমি কৃপানিধি রে, 

পূর্বেব যৈছে বিহরিল! আলি ॥ 
পুনর্ববার আইল! হরি, মনে মনে সুনাগরি, 

আগন্তকামর্ষে তিরস্করি । 

সহজ ওৎনুক্য ভাব, মহাবলী পরতাপ, 

তাতে চিন্তু আকর্ষয়ে ধরি 1 

ছুই বাস্ছু পসারিয়।, আলিজনে বায় থা এ, 
ঘবে কৃষ্ণ লাখ না পাইলা। 

বাহ-স্য্তি হৈল রাই, ক্ষহেন বিক্লুব পাই, 

এই ক্ষণে ভুমি কোথা গেলা ॥ - 
অহে নয়নাভিরাম, নয়ন-ব্যাসন্দ-ধাম, 

কে হবে বয়ন্গোজকে ২ 
রি 

ডু. 

৩ 

ডি 

সক 



খু ১৬ 
€ 

শ্রীকঞ্ককর্ণামৃতম্। 

হাহা কৃষ্ণ দীনবন্ধু, অপার-করুণাসিস্ঠু, 

দরশন দেহ কৃপাভরে ॥ 

কহিতে কহিতে পুন, বিচ্ছেদাপ্রি-স্বাল! দুন, 

তই উদ্বেগ উছলিল! । 

যাতে সব ক্ষণগণ, মানে যুগশত-সম, 

বৈক্লব্য প্রলাপ উপজিলা! ॥ 
ভাহাতে যে কহে রাই, চিত্তেও সোরাথ নাই, 

সেই ভাব লীলাশুক কহে। 

কৃষ্ণকর্ণামৃত-কথা, তমৃত হৈতে পরামৃতা, 
এ যছুনন্দনদান কহে ॥ ৪০ ॥। 

ইতি শ্রীকৃষ্জকর্ণামুতে শ্রুকষ্ণন্যা কুণ্তান্তরে 
স্থিত্ব! প্রীরাধায়াঃ প্রলাপশ্রবণং 

নাম ঘষ্ঠঃ প্রকাশঃ ॥ ৬1 

সপ্তমঃ প্রকাশঃ | 
বন্দেহহং ভ্ীগৌরচন্দ্রং মূর্তিমদ্রসবিগ্রহম্॥ : 
ভাবম্বরূপরূপং ভ্রীরামানন্দসমাআয়ম্ ॥ 
জয় জয় শ্রীকচৈতন্য নিত্যানন্দ । 
জয়াদৈতচন্দ্র জয় গৌরতক্তবুন্দ 

কহিব অপূর্বব কথ! শুন ভক্তগণ। 
স্হার শবণে হয় সর্ববাবোদিগম ॥ 

চু, 

টি 



সঞ্ধমঃ প্রকাশ । 

লীলাগুকে হৈল স্ফূর্তি রাধাতাবাবেশ | 
শাহাতে ডুবিঞ1 কহে ভাবের উদ্দেশ ॥ 

তথাহি-__ 

অমুন্যধন্যানি দিনাম্তরাশি 

হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ 1 

অনাথবন্ধো করুণৈকসিঙ্ধো 
হা হস্ত হা হস্ত কথং নয়ামি 1 ৪১ ॥ 

অশ্ঠার্থঃ যথা _রাগঃ ॥ 

অহে কৃষ্ণ ! তোমা না দেখিয়! 

এ রাত্রি দিবস মাঝে, যত ক্ষণবৃন্দ আছে, 

কৈছে আমি গোডাৰ কাটিয়! ॥ প্র ॥ 
কোটি কল্পতুল্য মনে, হৈল মোর একক্ষণে, 

তোম! বিলু নারে গেভাইতে। 

হাহা ভোম1 দরশন, বিনা আমি ক্ষণগণখ, 

ভূমি বল গোডাই কেমতে 
অধন্য সকল ক্ষণ, বিনা তোম। বিলোকন, 

এই কাজ কাট! নাহি যায়। 

কেমনে কাটাবে কাল, তুমি কহু সে বিচায়, 
বিচারিয়! কহ ত উপায় ॥ 

বদি বল কামতাপে, তাপিত হইলা! বে, 
তবে ধা মিজপতি ই । - | 

১১১ 

পু 

১৫ 

৬, 



৬১৭ শীকককর্ণাযৃতম্ণ 

সেহ অন্বেষয়ে তোমা, জাধা গ্রতি দিয়া ক্ষমা, 

পতিসহ বিলাসহ যাই ॥ 

তবে শুন তার বাঁণী, পতি ছাড়াইল! তুমি, 
সে লাগি অনাথাগণ মোরা । 

তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু, 
দরশন দেহ আসি বরা ॥ 

যদি বল পতিসেবা- ধর্ঘ কেনে উপেখিবা, 
যোগা নাহে সে সেবা! ছাড়িতে। 

তাতে দোষ নাহি মোর, সে দোষ হইবে তোঁর, 
মনেন্দিয হরি নিলা যাতে ॥ 

তবে যদি বল হেন, আমি বা তোমার কেন, 
ধণ্ম ছাড়াইব মন হরি। 

চপলা কামিনী তোরা, আপনি হইয়! ভোরা, 
ধণ্ম ছাড়ি ফির মোহে হেরি ॥ 

তবে শুন তাঁর কালী, ধর্মমত্যাগী যদিআমি, 
তবে উদ্ধারিবে কেবা আর। 

করুণাসমুদ্র তুম, দেখ ধর্ম-ছাড়া জামি, 
কৃপা করি মোরে কর পার ॥ 

উদ্বেগের প্রাবল, ছল ভাবগাঁবল্য 
তাতে ধনী করয়ে প্রলাপ । 

সেই ভাবে বিভাবিত,। লীলাশুক কছে দীত, 
এ যছুরন্রদ হিয়ে পি 8:8১ 

১৪ 

১৫ 

২] 



সপ্বমঃ গ্রকাশঃ 

তথাহছি-- 

কিমিহ কৃণু মঃ কন্ঠ ভ্রম 
কৃতং কতমাশঘ়্। 

কথয়তুঃ (ভূ) কথামনশং ধম্য!- 
মহো। হৃদয়েশর়ঃ। 

মধুর-মধুর-স্মেরাকারে 
মনোনয়নোৎ্সবে 

কূপণকৃপণা কৃঞ্ছে তৃষ্ণা 
চিরং বত লম্বতে ॥ ৪২ 

অস্যার্থ: যথ!--রাগঃ ॥ 

প্রথমে ছাবেশভাব, মনে হৈল আবির্ভাব, 
সেই ভাবে কনে মখী গ্রাতি। 

ভহে সখি। এবিপদে, কি করি উপায় যাজে, 
কৃষ্ণ দরশনে পাই স্বস্তি ॥ 

কহিতেই সখীগণে, 'বাগ্র দেখি মনে গুণে, 

তারে ঝাপি চিন্তা ভাব হৈল|॥ 

কহয়ে পুছিব কারে, ত,মি সভ সখি আর, 
মোর প্রায় দুঃখিনী ভৈগেল! ॥ 

মৌর কেব! আছে আর, কারে বা! পুছিব সার, 
কে কহিবে মঙল-উপায়। | 

এতেক চিন্তিতে মনে, চিন্তা করি আচ্ছাদন, 

মতিভাব জশ্মিল হিয়ায় ॥. . 

১১৭ 
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১১৪ উকফক্ষর্থামুহন্। 

ভাতে কহে কৃফ্-আশা) সর্দেজ্দ্িয়-প্রাখ-নাশা 

যে কৈল বে কৈ আরনা। 

কিংবা বত আশ! কফৈল, বৃথামাত্র ভুঃখ পাইল, 
আশ! ছাড়ি রাখহ আপিন) 

কহিতে সেভাব ঝাপি, অমর্ধা জাশ্মল! কাপি, 
তাহে কহে শুন সধীগণ। 

অকুতত্্-কৃঞ্চকথ), ছাড়িয়৷ অধন্যম হা, 
কহ ধন্য অন্য স্থকথন || 

এই কালে হুদি মাঝে, স্ফত্তিরূপে কৃমঃসাজে, 

:... কামশর বিদ্ধ হৈতে মনে । 
সে ভাবাচ্ছাদন করি, ত্রাস হৈল হিয়া ভরি, 

বিক্লুব পাইয়! পুন ভগে॥। 

ভাহে। কষ্ট কি করিব, কাম-বৈরী উপজিল, 
সদাই শুঠিএগ্স আছে হিয়ে। 

সদ ছিয়ে বিদ্ধে দেই, তিলেক না ছাড়ে যেই, 
ইহাতে উপায় কি করিয়ে । 

কিঝ। হিয়ে কৃঝ ক্ষ[র। তাহাতে আশ্চর্য বোলে, 

বিষাদ করিয়া কহে বাঝী। 
যারে ঢা ভেয়াশিতে, সেই শু'য়! জাছে চিতে, 

কোন রূপে না যায় ছাঁড়দি | 
উবে তাহা আাচ্ছাদিয়)  সহজ-উসক/ হিয়া, 

উদয় হইল লীঘ জাসি। 

৯৫ 

৪ 



সঙ্গ প্রকাশ । 

বিষাদ করিয়া কহে, খেদ হৈল- অতিশয়ে, 
কৃষ্ণ আছে জানে মনে বসি | 

ছাড়িবার মন হৈলে, : অতিতৃষণ্ হিয়া বুলে, 
প্রতিক্ষণ বাড়ে তৃষ্ণাগণ ৷ 

ছুঃখিতের-দুঃখী হেন, বাছ়ে ভূষগ অনুক্ষপ, 
বাড়িবার আছয়ে কারণ ॥ 

মধুর হৈতে সুমধুর, স্মের যাতে স্খপুর, 
কামমদে প্রফুল্ল আকার। 

মন নয়নের সেই, উত্দসব-নিবন্ধ যেই, 
কেবা পারে তারে ছাঁড়বারে || 

এই কালে ব্যাধিভাব আসি হৈলা আবির্ভাব, 
তাতে অতিকৃশ হৈলা তা । 

তাতে গ্লানি উপজিলা, ধনী চেষ্টা প্রকটিলা, 

তিন শ্লোক করিয়! প্রবন্ধ ॥ ৮ 

ছেম-অঙ্গ ভূমে পড়ে, বিষাদ সদৈন্য করে, 
ধনী নিজ নয়ন মুদিয়া। 

আশ্বাসয়ে সখীগণ, ধৈধ্য কর নিজ মন, 
_ কৃষ্ণ এবে আলিছিবে দিয়া ॥ 

সেই সমীগণে রাই। কহে মনে দুঃখ পাই, 
আশা তেজি গ্রলাপবচন। 

ও ৮৫ 

১ 

সেই ক্লোক পঢ়ি এখা, লীলাশুক কহে কথা, 
কছে তাহা এ বছুনন্দন |! ৪২ । 



শ্কঞ্কণামৃতম্। 

 “.ভথাহি _ ১ 
আভ্যাং বিলোচনাত্যা- 

মন্ব রুহবিলোচনং বালম্। 

দ্বাভ্যামপি পরিরন্ধ,ং 
দুরে মম হন্ত দৈবসামগ্রী॥ ৪৩॥ 

অহ্যার্থঃ যথা--রাগঃ ॥ 

সখি! কৃষ্জের যদি এখা, আগমন হয় সর্ববথা, 
আইলেও না যাবে মোর দুঃখ । 

বানু নারি ভুলিবারে, আলিজন রহ দুরে, 
নয়নের নহি হবে সুখ ॥ 

কিশোর-শেখররাজ, আখি আিঙগন-কাঁজ, 
ভাগ্যরূপ দর্শন সাধন । 

সেহ মোর দূর হৈল, যাতে গ্লানি উপজিল, 
মেলিবারে নারি যে নয়ন ॥ 

বিষাদ হইল মনে, কহে শুন সখীগণে, 
বামনেত্র-জন্তে দরশন। 

ভাবোদগারী-বিলোকন, দুরে ₹ছ সে দর্শন, 
প্রায় না দেখিয়ে ইতর জন ॥। 

সর্খীগণ কছে কেনে, খেদ পাঁও নিজ মনে, 

_ শ্রথনি দেখিব! শ্শমরায়। 

সাহা শুনি সুনয়নী, .. তন করিয়। পুনি, 
নজনেত্র সেলিবায়ে চায় 

১৫ 



সঞ্চমং প্রকাশঃ ১১৭ 

মেলিতে নারিল আখি, তাতে কহে হয়ে দুখী 

যবে আইনে ভবে আন্থ হরি। 
ঘে ছেখিবে মে দেখউ, আমারুকি করে জিউ, 

আধি আমি মেলিবারে নারি ॥ 

মনে কৃষ্ণনুখশ্ তি, হৈতে বাঁটি গেল জার্তি, ৫ 
বিষাদ ওত্ন্তক্য ভাবে দোলে । 

প্রলাপ করিয়া রাই, কৃষ্ণ প্রতি বলে তা, 

এখা লীলাশুক শ্রোর্ক বলে ॥ ৪৩ | 

তথা হি--- 

জশ্রান্তস্মিতমরুণারুণাধরৌস্ঠিং ১৯ 
্যার্ডং ছ্িগুণমনোজ্ঞবেণুগীতম্। 
বিভ্রামাদ্বিপুকণিলোচনাদ্ধমুদ্ধং 

বীক্ষিষ্যে তব বদনাম্বজং কদা নু।। 8৪॥| 
অন্যার্থত যথা-_রাগঃ | টু 

কুষচজ্জ ! শুন আমি কহি ষে্নিবন্ধ । ১৫ 

তোমার মুখাব্দ শোভা, মোর নেত্রভৃগ লে!ভা, 

এক্লো দেখিতে ভেল অন্ধ ॥ ফু । 

ম্মান্ত্ররে তপ করি, আপনার ইচ্ছা ভরি, 
মুখাজ করিব দরশন |. 

সদা যাতে মন্দ হালি, উগ্গাবে অসিক্নারাশি, ২০ 

মঙ্ধা করে চন্ুজ্যাৎ সাথ 0 7 



১১৮ 

খনি কহে সখীগণ, 

শকৃফফর্ণামৃ্তম্। 

অরুণ হইতে যাতে, ওভাধর অরুণিতে, 
গ্লানি-অঙ্ধকাঁরগণ নাশে। 

এমন স্থন্দ'র মুখ, তখিলনয়ননুখ, 
কবে আমি দেখিব হরিষে ॥ 

আমার প্রেরণ হর্ষে, মদ গান যেই বর্ষে, 
সেই ত মুরলী তাহে শোহে। 

তাহাতে দ্বিগুণ শোনা, কামিনী-অন্তরলোভ। 
ব্চনে বর্ণন তাহা নহে ॥ 

পুন পুন প্রেরণার্থ, বিভম লোচন আর্ত, 
অতি দীর্ঘ, অতি শোভাময়। 

সাহার অদ্দেক ভঙগী, কামিনীমোহন রজী, 
জম্মান্তরে দেখি ভাগা হয় ॥ 

খেদ কর কি কারণ, 
কুষ্ণ আমি দেখিবেন তোমায় । 

তান্চে তয় শক্তি হবে, তাহাকে দেখিতে পাবে 
সুখী হবে তয়া নেত্র তায় ॥ 

এইলপ সখীবাণী, গুনিতেই সুনয়নী, 
তারে পুছে উত্কন্টিত হৈয়া । | 

লীলাশুক সেই ভবে,  কহিতে লাল! তবে, 
এক শ্লোক অপুর্ব্ধ করিয়া ॥ 8৪1 

তথাহি- 

লীলায়িতাভ্যাঁং রসশীতলাভ্যাং 

নীলারুপাভ্যাং নয়নাগ্থ,জাভ্যাম্ 1: 

১৫ 

সহ 



অপ্তমঃ প্রকাশঃ | 

আলোকয়েদদুতবিভ্রমাভ্যাং 
কালে কদ] কারুণিকঃ কিশোরঃ 18৫ ॥ 

অশ্যার্থ: যথা--রাগঃ ॥ 

সখি হে! সেই নব কিশোরশেখর | 
নয়নকমলবরে, কবে নিরীখিবে মোরে, 

এই দশা দেখিবে সকল ॥ গরু || 

এখনি মরি যে আমি, কিব| বল সখি তুমি, 
কবে বা আমিবে সে দেখিতে । 

এইরূপ নৈরাশ বাণী, কহি খেদ করে ধনী, 
সেবা খেদ কে পারে শুনিতে ॥ 

শুঙ্গার রসের যেই, প্রবাহ বহয়ে সেই, 

শীতল নয়নপদ্ধ শোভা । 

তাহাতে নীলিমা যার, অন্তে অরুণিমা আর, 
পদ্মে নটখগ্জনের লোভা ॥ রর 

লীলাতে আয়ত আখি, তাহাতে চাপল্য সখি, 
কবে তাহে হেরিব আমারে । 

মুখ্ি অপরাধী জনে, দেখিতে থাকিতে মনে, 
তবে ছাড়ি কেনে গেল৷ দুরে ॥ 

এত কহি বিমধিয়া, কহে যে আছয়ে হিয়া, 
দেখিতেও পারে আসি মোরে । 

হজে করুণাময়, কৃপাতে বা দেখা হয়, 

মোর ভাগ্যে না জানি ক্ি করে| 

%5% 

১৩ 

৬ 



২৯ শ্রীুধককর্ণা মৃত । 

কহিতেই মুচ্ছ? হৈলা, 'যখীর! সন্ত্রদ গাইল! 
কহে পথি দেখ আগে তোর। 

আইল! কিশোর জায়, গজগতি-সুলীলায়, 

আখি মেল কেনে মার ভোর ॥ 

খীর জাশ্বাস শুনি, সম্ভ্রম পাইলা ধনী, ৫ 

ঘত্বে নেত্র মেলিয়া উঠিলা। 

সর্দ্ব দিশা দেখে ধনী, নাহি দেখে ব্রজমণি, 

সখীগণে কহিতে লাগিল ॥॥ ৪৫ ॥ 

তথাছি__ | ! 

বহলচিকুরভারং বদ্ধপিগ্থাবতংসং ১ 
চপলচপলনেত্রং চারুবিস্বাধরৌষ্টম্। 
মধুরমৃুলহাদং মন্দরোদারনীলং 

মৃগয়তি নয়নং মে মুগ্ধবেশং মুরারেঃ ॥ ৪৬ ॥ 

অন্যার্থঃ যথা--কাগ ॥ 

সথি হে ! মুরারির মনোহর বেশ । ১ 
দর্শন লাগিয়! মোর, অন্বেষণে দিঠি-জোর, 

কালে দেখাও নাগরেশ ॥ ভ্রু ॥ 

ঘননসিগ্ধ ফেশভাষু, 'পিছ-অবন্তংস বলার, 

 নবাম্ুদে যেন ইজাধনু? | 
চঞ্চল ময়ন-জোর, .  অভিদীর্ঘ শ্রুতির, ৩ 

.. শফরী-বীনের গতি জু 1 



সত গুকাস্ি। উই, ৯ 

ভাতে ওষ্ঠ বদ্বাধূর, .. স্বৃদুহাস্ত মধুচোর, 

গাস্তীর্ব্যক্ষোভক লীলাগণ। 

মন্দর পর্বত ষেনদা লিগ্ব-জিদ্দু-সুমন্থন, 
করিয়। হরিল। রতুধন। 

হৃদয় গম্ভীর তেন, মন্থনে আমার মন, € 

কৃষ্ণলীল। বেশ সুমন্দরে । 

ধৈর্ধযরত্ব হরি লয়ে, গুন শুন সখী! অয়ে, 
দরশা্ত প্িখি লে সুন্দরে ॥ 

সখী কহে আইল! ছি তোছে পরিহাস করি, 

কোন কুঞ্কে লুকাইয়া রে । ১৩ 

চল তাহে অন্তেষিয়া সেইখাদ্দে বিলোকিয়া, 

শুনি ধনী সখী সনে যায়ে ॥। 

তলসী মালতী জাতি, মাধবী মলিক। যুখী, 
লতা তরু পশু) পক্ষী স্থানে । 

কষ্ণকথ! প্রন্ম করে, তার সঙ্গে গুশ্গোকরে ১২ 

প্রলাপির। করে নিদ্ধারণে ॥ 

তথাহি-_- 

বহলজলবচ্ছায়াচৌরং বিলাসতরালসং 
মদশিখিশিখানীলোত্তংসং মনোজ্ঞসুখান্ুজম্। 

কষমপি কমলাপাজোদগ্রপ্রসহজড়ং জগ- ২৬ 

দ্মধুরিমপরিপাকোদ্রেকং হয়ং স্বগয়ামহে ॥ ৪৭ ॥ 
৯উ 



5২৭ শ্রীকষ্কর্ণামৃতম্। 

অন্ঠার্থ) যথা-_রাগঃ ॥ 

তরুলতা কহে যেন, তোমার উন্মাদ হেন, 

রাত্রে কেন ভ্রমিয়া বেড়া ও । 

আকার গোপন কৰি, ভাবে কে সৃন।গরী, 

শুন সবে এক মন হও ।। 

নাম লৈতে নারি তার, নাম চোর প্রায় ধীর, 

তারে সবে করি অন্বেষণ। 

তোমরাও জান তারে, দেখে থাক কহ মোরে, 

তাতে কিছু আছে প্রয়োজন ॥ 

তারা ঘেন কহে তারে, ভেই মহা শঠবরে 

কোন্ কুঞ্জে কোন্ গোপী লৈয়া । 

মণ করয়ে সুখে, অন্বেষ না কর তাকে, 

থাক স্তে নিবৃত্ত হইয়া ॥& 

এত উদ্টক্কিত মনে, কহে গর্নবাবহেলনে। 

লক্ষম্যাপাজ নামে তিহো জড়। 

সে লম্মনীর বশ হয়ে, মোর গোপা সঙ্গে কাহে, 

রমণ করিবে সে চপল ॥। 

তার সঙ্গে সো সভার, কিবা কাজ আছে জার, 

মনোরতু সে চুরি করিলা | 

তাহা নিব তার স্থানে, এ লাগিয়া অন্বেষণে, 

ফিরি সবে হৈয়া সখী-মেলা ॥ 

১৫ 

১৫ 

৬, 



সপ্গমঃ গ্কাশই। 

বে যদি বল হেন, স্বধ্ম-শীলেরে কেন, 

চৌর্য্য-অপবাদ দেও সভে। 
তার কথ! শুন কহি, মাথা ধুনি কহে রাই, 

সহাশ্যা-বিভ্রম-অনুভাবে 11 

বক্ত ইন্দ্রধনু আদি, যাতে আছে নিরবধি, 

হেন যে নিবিড় জলধর। 

তাঁর কান্তি চুরি কৈলা, তাহাতে অবলা মোরা, 
মনোরত্ব হরিতে কি ডর ॥ 

আর শুন মধুরিমা- পরিপাক মনোরমা, 
চন্দ পছ্ধু হংস মৃগ কাম। 

পল্পবাদ্য শঙ্কা! করে, তভু তায় শোতা হরে, 

তেঞ্ি চোরশ্চক্রবত্তী নাম || 

বুক্ষ লত| কহে যেন, যদি তিহো! চৌর হেল, 

তবে তেহে। আছে দুর স্থানে । 
লাগি পাবা কোথা তার, কিবা অন্বেষণ আর, 

ধৈর্য্য ধরি রহ নিজ মনে ॥। 

পুন কছে স্থনাগরী, তেহো! শিখিপিষ্বাধারী, 
দুরে হৈতে দেখা পাব তার। 

শতাগণ কহে তবে, ধাঞাা পালাবে ঘবে, 

তবে কৈছে লাগ পাবে তীর ॥ 

ক 

১৫ 

৮৬, 



১২৪ ীরুক্ককর্ণীমৃতষ্ 

রাই কহে অভিশয়, বিলাসে অলঙ গায়, 

চলিভেহ শক্তি নাহি ধরে। | 

লতা কহে ঘনকুঞ্জে, রহিবে তিবিরপুঞ্রে, 

নিজতম্ম গোপনীয় ক'রে ॥ 

রাই কহে মনোজ্ঞ অতি, কোটিচন্দ্র জিনি কাতি, 

হেন মুখপন্ঘ শোঙা ষাঁর। 

সেই কান্তিগণে তারে, দেখাইবে অন্ধকারে, 

ইহাতে সন্দেহ নাহি আর ॥ 

কিংবা ষেন লতা বোলে, কালি প্রীতে অজস্থলে, 

লাগি পাৰে লৈও নিজ ধন। ১৪ 

রাত্রিকালে তেহৌ বুলি, দেহ পাছে করে চুরি, 
হেঞ্ি কহি হও নিবর্তন 1 

রাই কহে বরনারী, জপাঙ্গপ্রসঙ্গে তারি, 

জড়প্রায় তনু মন হয়। 

তেরি আমা সভাকারে, না কন্িতে পাবে আরে ১৫ 

নিজ রত লই হেলায় 1 

উল্মাদ-দশাতে ধনী, জমে কহে কত বাপ, 
এইকালে কুপ্পের সমীগে। 

স্ূত্ে দেখে আইল হরি, পুন শ্ফ,র্তযে নাছি হেরি, ' 
তাতে ধনী বৈকুল্যে বিলাপে ॥ ২ 



সশ্তুমঃ গ্রকাঁশঃ। ১২৫ 

পশ্বীগণ কছে কেনে, খেদ পাও নিজ-মনে, 
এখনি না দেখিলা তাহারে। 

সধীর মাস শুনি, তা সভ'কে কহে ধনী, 

প্রলাপ বচন স্বকাতরে ॥ 5৭ ।। 

তথাহি-__ 
পরামৃশ্যং দূরে পথি মুনীনাং ব্রজবধূ- 

দৃশাদৃশ্যং শশ্বভ্রিভুবনমনোহারি বদনম্। 
অনামৃশ্টং বাঁচং মুনিসমুদ্দর'নাঘপি বদ। 

দরীদৃশ্টে দেবং দরদলিতনীলোতপলনিভম্.॥ ৪৮ 
অস্যর্থঃ যথা--রাগ; ॥ ১ 

সখি হে! ক্রীড়াবান্ কিশোরা শেখর । 

বাগ্ছ। ভরি নেহরিমু, পুন পুন সুখ পাইমু, 

মুখ ব্রিভুবন-মনোহর ॥ প্র || 

নীলোতপলদলকীতি, ঈষৎ বিকাল ভাঁতি, 

তাহ! জিনি কান্তি মনোহর । ১৫ 

ব্য আদি মুনিগণ, যণ্চেক কবীন্দ্রগণ) 

বচনের দূরে বূপধর ॥ 

সখীগণ কহে হরি, সদা বশ হয় তোরি, 

এখনি দেখিবে চিন্ত! নাই ! 

ছুল ভ মানিঞা রাই, কহে সথি বুধ নাই, ২৭ 
মুনিবাক্য-অগোচর সেই ॥ 



শ্লীকষণকর্ণামুতম্ 

তবে যদি বল এছে, তুমি তা দেখিবে কৈছে, 
দেখিতে লালস1 কেনে কর। 

তবে শুন ব্রজনারী- নেত্রদৃশ্য সদা হবি, 

তা'লাগি দেখিতে আশা বড় ॥ 

তবে যদি বল থাকি, দেখিও তাহারে সথি, ৫ 

এথা তার লাগ পাবে কোথা । 

তবে গুন পন্ম গণ, মৌন দেখ অনুক্ষণ, 
দুরে পরাম্শি কহে যথা ॥ 

অনুমান করি এই, এথাই আছয়ে সেই 

পথে পথে তার! যুক্তি করে। ১: 

তাহ।র দর্শন পাঞা, স্তম্ত মোহ উপজিয়।, 

তাতে তারা সভে মৌন ধরে | 

কহিতেই পুনেনি যেন, অন্যে অন্ে দরশন, 

সে সমর স্মৃতি হৈয়। গেলা। 
তাহার দর্শন লাগি, চিন্ত হৈল অনুরাগী, ১৫ 

উত্কগাতে পুছিতে লাগিলা ॥ ৪৮ ॥ 

তথাহি-_ 

লীলাননাম্ুজমধীরমুদরীক্ষমাণং 
নধ্মীণি বেণুবিবরেধু নিবেশয়ন্তম্। 
দোলায়মাননয়নং নয়নাভিরামং ২ 

দেবং কদা নু দয়িতং ব্যতিলোকয়িয্যে ॥ ৪৯ ॥ 



সপ্ন এাকাশঃ। 

অস্যার্থঃ ষথা-রাগঃ।. 

সখি হে! আমার দয়িত শ্যামরায় । 

সেই ক্রীড়াযুক্ত কবে, অন্তে অন্যে দেখ! হবে, 

হেন দিন হবে কি আমায় ॥ ফ্রু॥ 

মোরে কুঞ্লে পাঠাবঝরে,  কুষ্ণ নিরখিব মোরে, 

আমি তার অঙজীকার কাজে । 

যমুনার তীরে তারে, দেখিব কি সখি আরে, 

কবে রাসমগুলের মাঝে ॥ 

নানাভাব-উদ্গরি, মুখপন্ম মনোহারী, 

নিরক্ষর-সঙ্কেতভঙী যাতে । 

অধৈর্য-লোচন তথা উদ্ধ-চালনে যে কথা, 
কহয়ে সঙ্কেত-কুপ্ঠে ধাইতে ॥ 

অন্য গোপাজনা ভয়ে, যেন সে কৌতুকজয়ে, 
তাহাতে দোলায়মান আখ। 

তগ! নশ্ম-বেণু রন্ধে, শক্কেত-রূপের বন্ধে 

শঙ্কেতে পাঠায় নম ভাখি ॥ 

নয়নের অভিরাম, সেই মোর ধনপ্রাণ, 

_ সেই লীলা সর্ববরসময়। 

কবে জন্যে অনয দেখা, হবে সেই প্রেমলেখা 

কবে হবে মন্সল সময় ॥ 

১২৭ 

১৫ 

বব 



১২৮ শ্রীরুঞ্চকর্ণীমৃতম্। 

এতেক কহিতে রাই, মাধুধ্যসমুদ্রে যাই, 

সর্বেন্দ্রিয় মন ডুবি রহে। 
পুন মোহ উপজিলা, দেখি সব সধীমেলা, 

কহে সখি পাশরহ তাহে ॥ 

ক্ষণেক বিশ্ব ত হৈয়া, সখী কর নিজ হিয়। 
কেনে দুঃখ পাও স্মতি করি। 

তাহা শুনি কহে রাই, পাশরিতে শক্তি নাই, 

এত কহি কহে তা বিবরি ॥ ৪৯ | 
তথাহি-_- 

লগ্রং মুহুম নসি সম্পটসংপ্রদায়- 

লেখাবলেহি নিরসন্্ধ মনোওজ্কলেশম্। 

রজ্যন্মৃদুশ্যি তমদুলসিতাধরাং শু- 

রাকেন্দুলালিতম্বখেন্দুমুকুন্দবাল্যম্।॥ ৫০ 

অস্যার্থ; বথা-__রাগঃ || 

সথি হে! পাসরিতহে নারি যে গোবিল্দ। 

মোর চিন্তবস্্রে যেন, মন্রিষ্ঠারাগের হেন, 
লাগিদাছে কি করি প্রবন্ধ ॥ প্র ॥ 

পৃণিম-চান্দে ও মুখ, সেবিতে নয়নমুখ, 
তাহে হাস্য কুন্টের সমান । 

প্রফুল্ল অধর তাতে, রাগযুক্ত মনোনীতে, 
প্রিত অংশ অরুণ বন্ধান ॥ 

€ 

১৫ 



সঞ্জমঃ প্রকাশঃ । 

টকশোয় বয়স ভাতে, ন'নান চাপল্য যাতে, 

সখি তাহ! পাঁসরিতে নারি। 

তবে কহে সখীগণ, অন্য কাজে রাখ মন, 

কোন স্থান অবলগ্গ করি ॥ 

রাই কহে কি করিব, মনে কত ক্ষেমা দিব, 

সেহ মন মোর বশ নয়। 

লম্পট-সম্প্রদারাজ, তার (বপরীত-কাজ, 

পরধন- গ্রাসশীল হয় ॥। 

ভখবা বরাক মন, ইহার কি দোষ গুণ, 

কৃষ্ণরূপ সর্বব আাকষয়ে। 
কষ্ণাজ-মধুরীগ্ডাণে কেবা ক্ষেমা দিবে মনে, 

এই লাগি পাসরণ নহে ॥ 

সেই. যে মাধুর্য মন, ডুবি হৈল! অচেতন, 
পুন মৃত্যুশঙ্কা হৈল মনে । 

চখী গ্রতি কছে ধনি, অশেষ গ্রলাপ-বাঁণী, 

এই দেখা তোম! দভাসনে || 

এত কছি মনে হৈলা, কৃষ্ণ সঙ্গে যাহা কৈল, 
সখীগণ আলাপয়ে ভাতে । 

ভন ধর আদি যত, আকবয়ে কৃ কত, 

নর্তকী মনোহর রীতে ॥ 

১২৯ 

ও 
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১৩৪ জীরুফ্ণ হর্ণামূতম। 

তাতে রতিবন্ধু যে, মাধুধ্য সমুদ্ধ সে, 
তাহা স্ফুস্তি হৈয়া গেল মনে । 

তাতে মনেন্দিয়গণ, ডুবিয়া রহিল যেন, 

তিন শ্লোকে কহে প্রকাশনে ॥ ৫* 
তথাহি-_ 

অহিমকর-করনিকর মুভমুদিত-লন্্নী- 

সরসভর-সরসিরুভ-সদৃশদুশি দেবে। 

ব্ে্তযুবতি-রতিকলহ বিজধি-নিজলীলা- 
মদমুদিত-বদনশশি-মধুরিমণি লীয়ে ॥ ৫১) 

তাস্যার্থঃ যথা রাগ? ॥ | 
সখি হে? কুঞ্ণচলীলা-মাধূর্যা-সিজুতে | 

ডুবিয়া রহিব আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি, 
এই দেখা তে সভাসহিতে ॥ ফ্রু॥। 

ব্রক্নযুবতীর সঙ্গে, যে রতি-কলহ-রঙ্গে, 

তাঁতে বিজয়িনী লীলা কাজে । 

তাতে যেই মহোময় সঙ্গে মুখশশী রয়, 
লীন হব সে মাধুর্া-মাঝে || 

থা সূর্য্যকান্তি ছয়ে, অল্প বিকসিত হয়ে, 

প্রভাতাব্জ যেই মনোহর । 

ভাঁর শোভা জিনে যেই, গোবিন্দের নেত্র ছুই, 
দে মাধুর্য ডুবিব মত্বর ॥ 

১৫ 

দন 



সপ্তম গ্রকাশহ। 

ফহিতেই পুন কৃষ্ণ, হৈয়া অতি সভৃষ্, 
স্মেরমুখে বংশীধবনি করি। 

আপনার আকর্ষণ- স্রত্তি হৈল সেই ক্ষণ 
তাতে লয়প্রায় চিত্ত ধরি ॥ 

সেই কথা সী প্রতি, কহে হৈয়৷ আর্ত অতি, 
তাহা স্মরি সেই সব কথা। 

সে ভাবে মগন হৈয়া, লীলাশুক বিবরিয়া, 
কহে এক শ্লোক মনোর্তা ॥ ৫১ ॥ 

তথা হি-- 

করকমল-দল-ক(লিতললিততর-বংশী- 
কলনিন্দ-গলদম্ৃত-ঘনসরসি দেবে। 

সহজরস-ভরভরিত-দরহসিত-বাঁথা 

সতত-বহদধরমণি মধুরিমণি লায়ে ॥ ৫২॥ 

অস্যার্থ; যথা-রাগঃ ॥ 
লীলাপর গোবিন্দের মাধুধ্য-সাগরে। 
পূর্বব-প্রায় লীন আমি হব চিন্তে ধরে ॥ 

হস্তপন্-তলে শোভে যে ললিত বাণা। 
তাহার মধুর নাদে গলে সুধারাশি ॥ 

সেই সান্দ্রসরোবরে লীন হব আমি । 

কহিল না পাসারিহ সব সখি তুমি ॥ 

মহজ রসের ভর ভরিয়াছে যাতে । 

স্ব মন্দ হাসিধারা-ন্দী-মাধুরীতে ॥ 

১৩১ 

১৩ 
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১৬২ শীফঞ্চকর্ণামৃতন। 

গল্পরাগগণি-শোভা অরুণ-অথরে । 

তাহার. কিরণ সুখ সদাই উগরে ॥ 

কহিতেই মস্তোগ-অন্তকালীন যেই লীলা! । 
গোবিন্দ মাধুরী সি ম্কুত্তি হৈয়া গেলা ॥ 
তাতে লীন প্রায় ধনী আপনাকে মানে । 
প্রলাপ করিয়া ধনি কহেন বচনে || ৫২।। 

তথাহি-_ 

কুস্থবমশর-শর সমর-কুপিত মদগোপী- 
কুচকলস ঘুষ্বণরম লসছ্ুরসি দেবে। 

মদমুদিত-মৃ্হসিত-মুধিত শশি শোভা- 
ভর-বিমল-মুখকমল মধুরিমণি লীয়ে ॥ ০ও ॥ 

অশ্যার্থঃ যথা-_রাগঃ ॥ 

সধি ছে! এই ক্রীড়াপর শ্যামরূপে। 
 ডুবিয়া রহিব আমি কহিল স্বরূপে ॥ 

মদনের শরাঘাত রতিযুদ্ধ মাঝে । 
তাহাতে কোপিত যত ক।মমদ সাজে 

তাতে মধুপানমন্। গোপাজনাগণ । 
তার কুচকলসেতে কুসুম লেপন ॥ 

আপনে আঁগ্রহে ভীরে আলিঙ্গন দিতে । 
লাখিলা কুস্কুম কুচকলস সহিতে ॥ 
উার রস বিলসয়ে বক্ষঃস্থল ধার 

আমি লীন হৰ সেই-মাধুধ্যে তাহার 

১০ 

২৯. 



নপ্মঃ প্রকশহ 

সাসান্য গোপিকা নাম কহিল! যে রাই ॥ 

€বদ্দ্বী হইতে বস্তু আপনা জানাই ॥ 
ভথা আর কামমদে উদয় ধৃষ্টতা । 

সেই গোপঙ্গনাগণের দেখিয়া সর্ববথ! 11: 

ভাতে আর মু হাসি ভাব শোতা হৈতে। 

মুষয়ে শশির শোভা হেন শোভা! ঘাতে ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে মুখকমলমাধুরী | 
তাহ।তে ডুবিব মামি কি আর চাতুরী 11 

গ্রীতৈক কহিতে রাই মৃচ্ছিত হুইল! । 
সখীগণ আসি তারে চেতন করাইল! ॥ 

চেতন পাইতে অতি ওৎস্ক্য হইতে । 

শেষে মধুরিম। কৃষের স্ফর্তি হল চিত্তে ॥ 
ভূমে পড়ি লুটে ধনি নয়ন মুদিয়া । 

সখীগণ প্রতি কহে প্রলাপ করিয়া 1 ৫৩ 11 

তথ।হি -- 

আনআ্রামনিতভ্রবোরুপচিতা- 

মক্ষীথপক্ষাস্ক,রে- 
্বালোলামনুরাগিণো! নয়নয়ো- 

রার্ডাং স্বদৌ জলিতে 1 
আআ তাআ্ামধরাম্থৃতে মদকলা' 

মল্লানবংশীপ্ষনে- 

৯ 
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প্রক্চবর্ণাযৃতম্। 

স্কাশান্তে মদ লোচিনং ব্রজশিশো- 

মুর্তিং জগন্মোহিনীম্ | ৫৪ ৪ 

অস্যার্থত যথা __রাপঃ ॥ 

সখি হে! আশ্চর্য দেখিল সব আফি। 

এভাদৃশী দশাতেও তারে ভাবে প্রাণী ॥ 
ব্র্কিশোরের মুর্তি দেখিবার তরে। 

আমার লোচন দুই মহাকাঙক্ষা করে ॥ 

অথবা লোচনদ্বয়ে দৌষ নাহি দিয়ে । 

জগতমোহন রূপ ফাঁতে তার হয়ে ॥ 

শামভুর আনত কৌটিল্য অতিশয় । 
'ঘনপক্ষাঙ্ক,রপুণ্তী অক্ষীণ যাহায় | 
তাহাতে চঞ্চল দুই নয়ন সুন্দর । 

মে! বিষয়ে অনুরাগযুক্ত মনোহর ॥ 
প্রসারিত পারখা-ছুই উড়িবাঁর তকে। 
পঞ্জরস্থ-খপ্জরীট যেন স্থচঞ্চলে ॥ 

অরুণ অধরাশবৃত নেত্র“মপ্োেহর । 

মৃদু মৃছু কথা তাহে অতি স্বকোমল ॥ 

আম্নান-মুরলী-গান অধরে মধুর । 
কামমদ্র উপারে ষে গহিন প্রচুর ॥ 

কামমদ্ সদাই বাড়ান তেছে। তাতে । 

ইছাতে লোচন কৈছে না ঢাছে দেখিতে 1) 

৯৫ 



সমঃ অরপও। ১৩৫ 

কহিতে কহিতে রাইর চেষ্ট। বাড়ি গেলা । 

তিন, শ্লোকে. পূর্বেধ হেই মাধুধ্য বর্ণিলা ॥। 
সে মাধুর্য না দেখিয়। বৈকুল্য হুইলা! ৷ 
ডাহা হৈতে বিলাপিয়া কহিতে লাগিল! ॥ ৫৮ ॥ 

ভথাহি-__ € 

তু কৈশোরং ভচ্চ বক্তা রবিন্দং 
তৎ কাঁরুণ্যং তে চ লীলাকটাক্ষা্। 

তু সৌন্দর্্যং সা চ মন্দস্মত শ্রীঃ 
সত্যং সত্যং ভুলভিং দৈবতেইপি ॥ €৫ ॥ 

অহ্যার্থ; বথা---রাগত 1 ১, 

সখি হে 1 সে কৈশোর সে মুখকমল | 
বৈকুষ্টস্থ দেবগণে দুর্লভ কেবল 

এই সত্য সত্য আমি কহিলাম সব ? 

সে কারুণ্য সে লীলা কটাক্ষ স্ভুলভ ॥ 

সে সৌন্দর্য সেই সান্দ্রশ্মি ত-শোভাগণ 1? ১৫ 
বৈকুঠস্থ-দেবগণের ছুল্ল ভদর্শন | 
বদ্বা সেই কৈশোরাদি-কুপ্ত-আ'দি লীলা । 

পুন মোরে সে দর্শন দুলভি হইলা ॥ 
এইরূপ বিলাপ রাই করিতে করিতে | 

বম উরু কুচ নেত্র স্পন্দে আচন্থিতে 18... ২৬ 



৩৬ 

ক 

প্ররুষ্চকর্ণামৃতন্। 

তাহ! দেখি অতিশয় নৈরাশ হইয়া । 
কহিভে লাগিল ভাগ্যে উপালম্ত দিয়া ॥ 

হে দেব! শ্রীগোবিন্দের মাধুরী-দর্শনে। 
মললসুচক ভাগ্য দেখাহ সঘনে ॥ 

তোমার ছুলত সেই কৈশোরাদি-লীলা। 
আমারে বা দেখাইতে কি শুভ সুচিলা ॥ 
কিবা বা বরাক ভাগ্য সদা তুমি হীন। 
তুমি কি দেখাও মোরে শুভ দশা চিন ॥। 

গোবিন্দ-দর্শন তৌরে সদাই ছুল 1 
আরে হত-দৈব তুমি কিবা কর সক 
সর্ববত্যাগী যে রমিলা মোর সঙ্গে হরি। 

করুণ|-কটাক্ষ তোরে সৃদ্লভ বলি ॥ 

তাহা হৈতে স্থহুল্লভ নুরতান্ত-শোভা । 

তাহা হৈতে নুছুল্প ভ সেই স্মিতশোভা ॥ 

কেলি-বিশেষের লাগি মোর নিজ বেশ। 

করিয়া দেখিতে স্মিত দুল ভ অশেষ ॥ 

তুমি কিবা এ মকল,শুত প্রকাশহ। 
দর্শনের ফোগ্য তুমি কভুতীর নহ॥ 

এঠেককহিছে হৈল স্কুথি বেলাক্ষান্ত ৭. 

ভ্রম হৈ রটে, গঞ্জ লেকে খ্যুত 48 

পু, 
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লপ্তুমঃ প্রকাশঃ । 

সেই স্থানে অতিশয় নৈরাশ হইয়া । 

পড়িল! পৃথিবা-তলে মস্থামুঙ্ছ পায় 1 
তাহা দেখি সখীগণ কহে ধেব্যধর | 
এখনি আসিবে কৃঞ্ণ কপাসিন্ধু বর ॥ 

কত্তেক বিপদে ডেঁহো রক্ষা না করিল! । 

অকল্মাৎৎ কোনে পথে দেখিৰারে আইলা ॥ 

এই সখীবাক্য শুনি সেই গুণগণ। 

গান করি পূর্বব কথা কছেন তখন || 

বিষজলে রক্ষা! কৈল। বাত-বৃ্টি হেতে। 

দাবানলে রক্ষ। কৈলা আর নান! রীতে | 

ইহ! কহি সর্বব পথ করে নিরীক্ষণে। 

গোবিন্দের স্ফ,ন্তি কথ! কহে স্খাগণে 0:৫1 

তথাছ্ি-- 

বিশ্বোপপ্লবশমনৈকবদ্ধদীক্ষং 

বিশ্বাসস্তবকি তচেতসাং জনা নাম্ । 

প্রশ্যাম-প্রতিনব-কান্তি কন্দলার্রং 

পশ্যামঃ পথি পথি শৈশবং মুরারে ॥॥ ৫৬)। 

জন্তার্থ; যথা _রাগঃ। 

সখি হে ! মুরারির কৈশোর-মাধুরী । 

পৃথে পথে নিরখিব সৌন্দর্য্য-চাতুরী ॥ 

প্রকর্ষে জলদশ্ুমরূপ মনোহর । 

ক্ষণে ক্ষণে নব নব কান্তিপুজধন্ধ ॥ 

৯৩৭ 

১4 
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শ্ীকুধাকর্ণামৃতমা 

সে বার্তি কল্লোল ফাতে সক্গাই বোমিল 
তাহ! নিরখিব শামি এ সাধ জন্তর ॥ 

তথা বিশ্ব-্উপগ্রব শান্তি করিবারে | 

ব্রজবাসী প্রতি যেহে! দীক্ষাব্রত করে। 

এক! মোর উপপ্লব শান্তি নাহি করে৷ 

সর্বব ব্রজবাসিজনে নিশ্চিন্ত ষে করে ॥ 

বিশ্বাসস্বক যার অন্তরে আদায়ে । 

ভাহারি করয়ে রক্ষা এই স্ুুনিশ্চয়ে ॥ 

তাহারে দেখিব জামি এই কুপ্রপথে । 

আমার নয়ন নন হুমর্জল যাতে । 

এইকালে কুপ্তপথে দেখে ষেন হরি। 

স্কুণ্তি হৈল নন নব গোবিন্দ মাধুরী ॥ 

নিজশেত্র জাগে যেন গেবিন্ন মানিয়া। 

পার্খস্থ সখীরে পুছে সে রূপ দেখিয়া | 
দীলাশুক গেই ভাবে কহে সেই বাণী। 

বাহাদশ।তেহো' লীলাশুকের কাহিনী ॥ 

মথুব! নিকটে যাইতে স্ফর্ধি সব ঠাই 
সাক্ষাৎ কৃষেের যেন দরশন পাই ॥. 
সঙ্গী বৈধণবেরে পুছে যৈছে ব্রীত করি। 
অন্ত দশ!তেছৈ। রাই সদীবেশ ধরি, ৬৭ 

১৫ 

১৫ 
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সহঃ শুকা্শঃ | 

তথাহি-* র 
মৌলিশ্চম্রকডৃষণো মন্বকত- 

স্তাভিরামং বপু- 
বক্ত চিত্ররিমুধহাসমধুরং 

লীলা-বিলোলে দৃশ। 
বাচঃ শৈশবশী তুলা মদগ জ- 

শ্লাধ্যা বিলাসস্থিতি- 

ম'ন্দং মন্দময়ে ক এষ মথুরা' 
বীঘীং মিথো গাহতে 1 ৫৭ || 

অস্ার্থ, যখা-- রাগ ॥ 

অহে সখি ! কিশোর শেখর ছুই জন। 
দুই কুগ্জ পথে কেব! একই বরণ ॥। ধু ।] 

মন্দ মন্দ চলি আইসে বিলান গমন । 
যার শিরে চন্দ্রক-ভূষণ মনোরম ॥ 
অঙ্গ মরকতন্তস্ত হেতে আভরাম। 

চিত্রমুখে মন্দ হাপ্য-মাধুরা সুঠাম ॥ 
নয়ন চঞ্চল দুই অতি মনোহর । 
কৈশোর বয়সে বাণী পরম শীল | 
হস্ত-চালনায় গতি-স্থিতি মনোরম । 

মদগজ গতি শ্লাঘ! করয়ে সঘন ॥ 

মঃকে মথন করে এইত কারণে। 

 মবলি মধুরা। শব্দে করয়ে মখনে ॥ 

৯৫ 

ত্$ 



শ্ররুষকরামৃহদ্। 

মৌলীহ মথুরা, মুখ পরম মথুরা। 
এইরূপ প্রতি অঙ্জ মধুর! মুর! ॥ 
পুন তাতে হৈতে হৈল অতিশয় দর্তি। 
সংশন্র প্রসাপ কহে বাণী মহা অর্তি!| ৫৭ | 

তথাহি-__ 

পাদৌ বাদবিনিজিতান্ুজ বনৌ 
পল্লালয়ালদ্থিতো 

পাঁণী বেণুবিনোদনপ্রণয়িনো 
পর্্যাগুশিল্পহিয়ো 

বাহু দোহদভাজনং মৃগদৃশাং 
মাধুর্যধারাকিরৌ 

বন্ত,ং বাখিবয়াতিলড্ঘিতমহে। 
বালং কিমেতম্মহঃ ॥ ৫৮ ॥ 

অন্যার্থঃ যথা--রাগত ॥ 

সখি হে! 

আগে কি এ সে কিশোর শ্যামে। 

মহাকান্তি-পুপ্তঘট! এই দৃশ্যমানে ॥ ধর ॥ 

চরণকমলদ্বয়ে শোভা! মনোহর । 

বাদে জিনি পল্পবন শোভা! যে সকল ॥ 

লক্গমী অবলগ্ব কুরে তারে তেয়াগিয়া। 

বেপু অবলম্থ কৈলা প্রণয়ী লাগিয়া ॥ 

১৫ 
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সপ্ন: প্রকাশঃ 

পর্য্যাপ্ড শিলপ শো! যেই ছুই করে । 
তাহীতে ধরিয়া আছে বেণু মনোহরে ॥ 
তথা বাহু ছুই হয়ে শোভা-মনোহর । 

ক্ষরয়ে মাধুর্য ধার! যা'তে নিরন্তর ॥ 
এই ত কারণে বাহু স্থগবৃশীগণে । 

সর্ববাভীষ্ট পাত্র হয়ে অতি মনোরমে ॥ 

তাহাতে মুখান্জ-শোভা অতি-বিলক্ষণ | 

বাক্যের গোচর নহে এছে মনোরম ॥ 
কহিন্তেই পুন তাহ! অতি সবিশেষ । 

সে মুখ-মাধুরী স্ফ,ত্তি হইল অশেষ ॥ 
তাহাতে প্রলাপ করি কহিতে লাগিল । 

সেই বাক্য লীলাশ্ুক তাহা প্রস্থাশিল! ॥1 ৫৮ ॥ 
তথাহি-_ 

এতন্নাম বিভূষণং বহুমত্রং 

বেশায় শেষৈরলং 

ব্তং দ্বি্রবিশেষকান্তিলহরী 

বিন্যাসধন্য।ধরম্ | 

শিল্লৈরল্লধিয়।মগম্যবিভবৈঃ 
শৃঙ্গারভঙীময়ং '. 

ছিত্রং চিত্রমহোবিচিত্রমহছে! 

চিত্রং বিচিত্র যহঃ | ৫৯ ।। 

১৪১ 
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১৪২ . শ্ীকৃষ্ককর্ণামৃতম্। 

অন্যার্থঃ যথা-_-রাগঃ | 
সখি ছে! এই না আসে গোবিন্দবদন। 

নানা-নাগ মণিগণে, বহুমত বিভূষণে, 

বেশ লাগি পর্যাপ্ত মোহন ॥ গর ॥ 

ছুই তিন মণিকাতি লহরী বিশেষ ভাতি, ৫ 
ধন্যাধরশোভ। যাতে হয়। 

শ্মিতাধর-গগুদ্বয়, গুরারুণ-শ্যামময়, 
এই মণিকাস্তি যে নিন্দয় ॥ 

পুন মাধূর্যানুভবে, কহিতে লাগিল! তবে, 
সন্ব-অঙগে জ্যোভিঃপুণ্ স্কুরে। ১৪ 

কিবা কান্তিপুর এই, চিত্র অবয়বময়ী, 
আশ্চধ্য লাগয়ে মোর পুরে ॥ 

পুন ভার স্বসৌন্টিব দেখিয়! কহয়ে সব, 
অত্যাশ্ধ্য হেন লয় মনে। 

অপূর্ব বিধাতা-শিল্প, শৃঙ্গারভজীর কল্প, ১৫ 

ভূষণ-ভঙ্গীর চিত্র সনে 
তাতে হৈতে অতিশয়, ক্ষুর্তি হৈলা তাতে কয়, 

এই চিত্র বিচিত্র মাঁধুরী। 

আল্ন-বুদ্ধি বিধি-আদি, অগম্য বৈভব সাঁধি, 
হেন চিত্র মাঁধুর্যের ধুরি ॥ ২ 

এতেক কহিতে রাই, সাক্ষাৎ মানয়ে তাই, 
_ সৌভাগ্যাতিশয় মনে করি। . 



স্ব; প্রকাণ:। ১৪৪ 

কিবা এই সত্য হয়, সবিচারে প্রলপয়, 
লীলানুক কছে গ্লোক পি ॥ ৫৯ ॥ 

তথাহি-_- 
অগ্ে সমগ্রয়তি কাষপি কেলিলক্গমী- 

মন্যান্ দিক্ষুপি বিলেচনমেব সাক্ষি। ৫ 
হা হন্ত হস্ত পথদূরমহো কিমেত- 

দাশাকিশোরময়মন্য জগন্দ্যয়ং মে ॥ ৬০ ॥ 

অশ্যার্থঃ যথা-_রাগঃ ॥ 

মোর আগে কোন কেলি-শোতা বিলসয়। 

ইহা৷ কহি পার্শ্ব পৃষ্ঠ নিরখি কহয় ॥ ১৯ 
অন্য দরিগ গণেহে দেখিয়ে সেই শোভ।। 

এক দিকে কেনে দেখি পর্বমলোলোভা ॥ 

এ কহি সংশয় মনেতে উপজিলা। 

সপ্রত্যয় রূপে কিছু কহিতে লাখিলা ॥ 

বিলোচন-সাক্ষী মোর সর্বত্র দেখিয়ে । ১৫ 

এই সত্য হয় ইহা অন্যথা না হয়ে ।। 

ভীল তারে পরশিয়। করিয়ে নিষ্ধীরে। 

কহি বাহু প্রসারিয়া যায় ধরিধারে ॥ 
ধত যায় তত তত দুরে দেখে তারে। 
ত| দেখি বিষাদ করি কছে বারে বারে ॥ ২ 
হায় হস্তপথ-দ.রে হাতে নাহি,পাই। 

নয়নে দেখিয়ে ফৈছে কড় দেখি নাই 



১৬০ শ্রীকঞ্ককর্ণামৃতগ্। 

: কহিয়! বিতর্ক করি কহে বিমর্ধিয়া” 
কি আশ্চর্য্য এই হয় মনোমোহনিয়া ॥ 

আকাশে চাহিয়! কহে শুন অই আই। 

ফিশোর হইল মোর ত্রিভৃষনমই ॥ 
এঈরূপে গেধিন্দের লাগ না পাইয়া । 

পড়িলা কামিনী তথা অচেতন হৈয়া ॥ 
সখী কহে এখনি মাধুষ্্যগণ ভার । 
নয়নে দেখহ যাতে শোভা মনোহার ॥ 

ইহা শুনি চেতন পাইলা! সুধামুখী । 

কুগুলীলা-অন্তে সেবা না পাইয়া ছুঃখী ॥ 

দ্ুই নেত্র মুদি কহে প্রলাপ-বচন। 
মথুরার পথে পড়ি লীলাশুকের মন ॥ ৬৪ ॥ 
তণাহি--- 

চিকুরং বহুলং বিরলং ভ্রমরং 
মৃদ্ুলং বচনং বিপুলং নয়নম্। 
অধরং মধুরং বদনং মধুরং 

চপলং চরিতং কদা নু বিভোঃ ॥ ৬: 1 

অন্যার্থ; যখ!--রাগঃ ॥ 

সখি হে! কবে ছুঃখহরণ প্রভুর | 
সিগ্ধঘনচুড়া হেন বাদ্ধিব চিকুর ॥ 

অলকালি-শোভা ভালি বহুল বিরল । - 

কবে ঙ্গপতক্তি রঙ্গ করিব সৌশর ॥ 

১৫ 



সঞ্চমঃ প্রকাশঃ | 

কবে সেই মৃছু যেই বাণী মনোহর ? 

গুনি শুনি জুড়াইব কর্ণের অন্তর ॥ 

বিপুল নয়ন কবে দেখিব নয়নে । 
কবে পিব অধর-মধুরামৃতগণে ॥ 

কবে সে বদনবিধু করিব চুম্বনে। 
চপল চরিত কবে অন্ুভবি মনে ॥ 

এইরূপে গাঢ আত্ত অতিলজ্জ চয়। 

বাক্যের সমাপ্তি রাই ঞলাগ না কয় ॥ 

ক্ষণে উঠি বুন্দাবনে যাইবার কালে। 

মুচ্ছ? পাঞা পড়ে ধনি তবে সেই স্থলে ॥ 
তাহ! দেখি সখীগণ অন্তে অন্যে কছে। 

সেই ত প্রলাপস্ফুর্ত্ি লীলাশুকে হয়ে ॥ ৬১ 

তথাহি-- 

পরিপালয় নঃ কপাল এ- 
ত্য লকৃজ্জল্লিতমার্তবান্ধবঃ । 

মুরলীমছুলস্বনান্তরে 

বিভুরাকর্ণয়িতা কদ! নু সঃ ॥ ৬২॥ 

অন্যার্থ) যথা-রাগঃ ॥ 

সখাগণ কৃপালয় কেবল মুরারি। . 

আমা, সভাকারে দেখা দিয়ে কূপ! করি ॥ 
১৩ | 

১৪৫ 

ও 

৯৫ 



১৪৬. শ্রীয়ধাফর্লামৃতস্ণ 

অনেক জল্পয়ে যেবা তাহারেও দিবে। 

ভার মধ্যে অল্প যে জঙ্লিবে তারে দিবে ॥ 

অহে কৃপালয় কৃষ্ণ ! সভাকার প্রাণ । 

সর্বব-রক্ষা-সমর্থ সদাই মুর্তিমান্ ॥ 

মুরলিকা-গাঁনমধ্যে যেই স্থুধাসিন্ধু 
কবে কর্ণে প্রবেশিবে ভার এক বিন্দু ॥ 

কবে মুচ্ছণগত দখী পাইবে চেতন। 

কিপাসিস্কু' তুমি কহি এই ত কারণ ॥ 

স্বজন-বিপতিভয়ে গ্রুপয়িষণ হরি। 
এ লাগি 'কপালু' নাম মাছে ক্ষিতি ভরি ॥ 

নিজ কুপালুতা নাম পালন করিতে । 
শবশ্য রাখিবে সখী এই বিপদেতে ॥ 

এঁছে বাকা কোন সখা কহে প্রলাপিয়।। 
লীলাশুক সেই শ্লোক পঢ়ে আর্ত হৈয়া ॥ ৬২ 

তথা হি--. 

কদ! নু কল্যাং নু বিপদ্দশায়াং 

কৈশোরগন্ধিঃ করুণান্থধিনঃ। 
বিলোচনাভ্যাং বিপুলায়ভাঁভ্য।- 
মালোকয়িষ্যন্ বিষয়ীকরোতি ॥ ৬৩ 

৯৫ 

দত 



পি মঃ প্রকাশ$.। 5৪৭ 

অশ্যার্থ: যথা--রাগঃ ॥ 

সখি হে! কবে শ্যাম সুন্দরশেখর । 

এই বিপত্যের কালে হৈয়া কৃপাধর 1 এ ॥ 

পিপুল-আয়ত-নেত্র-গৌচর-বিষয়ী | 

কবে দে করিবে অতি দয়। উপজায়ি ॥ ৫ 

কৈশোর-সুগন্ধী যেই সেই সর্ববঙ্ষণ | 
কৃপাতে করিবে কবে ইহা দরশন ॥ 

তাহা শুনি উঠে রাই নয়ন মুদিয় ৷ 

সথী প্রতি পুছে তি উৎকষ্টিতা হৈয়! ॥ ৬৪ 
তথাহি-_ ১৩ 

মধুরমধরবিন্বে মঞ্জুলং মন্দহাসে 
শিশিরমমৃতনাদে শীতলং দৃষ্টিপাতে । 
বিপুলমরুণনেত্রে বিশ্রুতং বেণুনাদে 

মরকতমণিনীলং বালমালোকযে চু ॥ ৬৪ 

অস্যার্থঃ যথ।-রাঁগঃ ॥ ১৫ 

সখি হে মরকতমণি-নীলকীাতি। 

কৈশোর শেখরবর, মুগদৃশা-তাপহর, 
করে নিরখিব সে মুরতি ॥ প্র ॥ 

.বাঙ্ধুলী হর জিনি, মধুর অধরা বাণী, 
সু নব পল্লব হিনিয়। | ২৪ 



১৪৮ প্রীকঞ্ককর্ণামৃতম্। 

সদাই প্রফুল্ল অতি, যাহাতে মোহয়ে মতি, 

কবে নেত্র জুড়াবে দেখিয়া ॥ 

তাতে মন্দ মন্দ হাসি, উগারে অমিয়া রাশি, 
তার মঞ্ু শোভা বিলক্ষণ। 

সদাই অধর তাতে, স্নান করে অবিরতে, 

ত1 দেখি জুড়াবে কবে মন ॥ 

তাহাতে অমৃত বাণী কর্ণ-মন-রসায়নী, 

অতিনিষ্ধ স্মাধুরীময়। 

তাতে পরিহাঁসভঙ্গী, তকণীর প্রাণসঙ্গী, 
কবে তা শুনিবে কর্ণ ॥ 

লোচন চাহনি তাঙ্ে, কত প্রেমমাথা যাতে, 

অতি স্থললিত সদ! যেই। 

বঙ্কিম চাহনি আর, অপাঙ্গ-ইঙ্গিত তার, 

কবে আখি দেখিব সদাই | 
তাহাতে অরুণ-আথি, বিপুল আয়ত সাথী, 

তাতে ঘন পঙ্গেনর হষমা। 

ঘাহা দেখি মাতে নারী কে কহিবে সে মাধুরী, 
কবে সে দেখিব মনোরমা ॥ 

তাতে যেণু-গান-নুধা, যে করে অমৃত মুখ, 
ব্রজনারীচিত্ত যেই হরে। | 

১৫ 

১৪ 



সপ্ধষঃ প্রকাশ: । 

সে বেণু শুনিব কবে, হেন নাকি দিন হবে, 
জুড়াইব শ্রবণ-অন্তরে ॥ 

এতেক কহিতে রাই, অন্তরে সোয়াথ নই, 

উন্মাদ বাঁট়িল মতিশয়। 

উঠিয়। ধাইয়া যায়, সদা করে হায় হায়, 

সথীগণ ধরিয়া রাখয় ॥ 
তার! কহে শুন সি, উন্মাদ বাড়াও এ কি, 

ধৈর্য্য অবলম্বন কর তুমি | 
শুনি প্রিয়সথী-বোল, ছাড়ি হিয়! উত্তরোল, 

ধৈর্ধ্য হেন কহে কিছু বাঁণী ॥ ৬৭ ॥ 

তথাহি--- 

মাধুধ্যাদপি মধুরং 
মন্মঘতাতশ্য কিমপি কৈশোরম্। 
চাপল্যাদতি চপলং 

চেতে। বত হরতি হন্ত কিং কুম্মঃ ॥ ৬৫ 

অস্ত ্থ যথা--রাগঃ ॥ 

সথি হে! গেবিন্দের কৈশোর বয়েস। 

অনির্ববাচ্য মথে মন, , মন্মথতা বিলক্ষণ 
হরে চি কি করি বিশেষ ॥ প্র) 

১৪৯ 

১০ 

১৫ 

তত 



শ্ীক্ষঞ্ককর্দীমৃতম্। 

শুনহ কারণ তীর, মাধুষ্ের মাধুরয-সার, 

প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ-তরঙ্গ । 

চঞ্চল হইতে অতি, চঞ্চল করয়ে মতি, 
তাতে নারি ধৈর্য্য ধরিব।র ॥ 

যদ্দি বল মুদ্ধা তুমি, শুন যে কহিয়ে আমি, 
কার চিত্ত না হরয়ে সে। 

তোম! হেন উনমতাত না দেখি না শুনি কোথা, 

পরধনে লৌভ করে কে॥ 

তবে তাহা শুন কহি, মোর কিছু দোষ নাহি, 

মনের নাহিক দোষ-লেশ। 
চাঁপল্য কৈশোর-ধষ্ম, চাপল্য তাহার কর্ম্ম, 

চাঁপল্যতা করে চিত্তদেশ ॥ 

সখী,কহে, ভাল হৈল, ক্ষণেক ধৈর্যতা কর, 

এখনি দেখিহ তারে তুমি। 

সখীর প্রবোধ পাঞ্জা, লালসা বাড়ল হিয়া, 

তাতে কহে অভিমিষ্ট বাণী ॥ ৬৫ ॥ 

তথা ছি... 

বক্ষঃস্থলে চ বিপুলং নয়নোত্পলে চ 

মন্দশ্মিতে চ মৃছুলং মদজল্লিতে চ। 

৪ ফি 

৫ 



সগ্চমঃ প্রকাশঃ | ১৫৬ 

বিদ্বাধরে চ মধুরং মুরলীরবে চ 
বালং বিল।সনিধিমাঁকলয়ে কদা সু ॥ ৬৬ 

অন্যার্থ যথা--রাগঃ ॥ 

সখি হে! কৃষ্তজ নবকিশোরশেখর | 

স্থৃবিলাস মহানিধি, রসে নিরমিল বিধি, ৫ 
কবে দেখি জুড়াবে অন্তর ॥ ঞ্রু॥ 

ংস্থল পরিসর, দশন স্বচ্ছতাধর, 

তরুণীর হিয়া লোন যাতে । 

সু্ীতল স্থুকে মল, অনঙ্গের তাপহর, 

কবে মোরে আলিঙ্গিবে ভাতে ॥ ১০ 

তৈছে নেত্রোতপলঘয়, পরম বিস্তীর্ণ হয়, 
অতিদীর্ঘ অতি সচপল । 

কমল উপরে যেন, নাচে খঞ্জরীট হেন, 

কবে শোভা দেখিব তরল ॥ 

তৈছে ম্মছুমন্দ হাস, পুষ্পগুচ্ছ পরকাশ, ১৫ 
সদ! সুগ্রসন্ন মুখচন্দ্র। 

কবে নিরখিয়! আমি, জুড়াইব নয়ন-প্রাণি, 
কবে আখি ভাঙ্গিবেক অন্ধ ॥ 

বচনে মৃত! হেন, অগ্নুত উগারে যেন, 

অন্ধরাণী শ্রবণে পশিলে। ২, 



১৫২ প্রর্কর্ণায়তম | 

কুল ছাড়ে কুলবতী, সদা হয় উনমতি, 

কবে ত] শুনিব শ্রুতিমূলে ॥ 

বিশ্বাধরে সুমধুর, উদগারে রসের পুর, 
অরুণ বরণে সুধা মাথা । 

কবে নিরখিব আমি, বল দেখি সখি 'ভূমি, 

সেই ওষ্ঠাধরে হবে দেখা | 

মুরলীর রবে যেন, মাধুরী বরিষে হেন, 
অম্ুত ঝরয়ে দশ দিশা । 

শ্ববণে শুনিব কবে, হেন কি স্থুর্দিন হবে, 

পূর্ণ হবে এই মোর আাশা | 
কহিতে কহিতে অতি, দৈম্ বাটি গেল মতি; 

সেই কৃষ্ণ দেখে যেই জন| । 

তাঁর ভাগ্য বাখানয়ে, তাতে যেই যেই কহে, 

লীঙ্াশুক তা করে বর্ণনা ॥ ৬৬ ॥ 

তথাহি-- 

আব্রবলোকিতধুরা-পরিণন্ধনেত্র- 
মাবিদ্কৃতন্মিতস্ধামধুরাধরৌষ্ঠম,। 
আছ্ভং পুমঠিসমবতংসিতবহিবর্হ- 
মালোকয়স্তি কৃতিনঃ ক্বতপুপ্যপু্জাঃ ॥ ৬৭ 

১৫ 

9 



সষ্তমঃ গ্রকাশ$। 

অন্যার্থ যথ। --রাগঃ 

সখি হে! পুরুষের শ্রেষ্ঠ সে গোবিন্দ । 
কুতী যেই কৃতপুণ্য-. পুঞ্জীগণ মহাধন্য, 

সেই দেখে তার মুখচন্দ্র |  ॥ 

সদাই নয়ন যাঁর, করুণ-রস-অবতার, 

আর্্র অবলৌকে অতি ধুর । 
তাহাতে প্রণয়যুক্ত। বাক্যে তাহা নহে উজ, 

তাহা দেখে ভাগ্যবান যারা ॥ 

অধরোষ্ঠ সুমধুর যাতে শ্মিত-নুধাপুর, 
সদা বিলাসয়ে তাহা সনে । 

তাহ! যে বা! নিরীখয়ে, ভাগ্যবান যেই হয়ে, 

ধন্য রহ তার ছুনয়নে ॥ 

চুড়াতে মযুরপুচ্ছ, তাতে বেড় পুষ্পগুচ্ছ, 

তার যেই শোভা-পরিপাটী। 

যেই কৃতপুণ্যগণ নিরীখয়ে অনুক্ষণ, 

ধন্য রছ তার আখি হটি॥ 
আমর! দুর্ভাগ্াগণত কোথ! পাৰ দরশন, 

তৈচ্ে ভাগ্য কড়ু করি নাই। 
কহে সীগণ সঙ্গে কাদ্দে বছু পরবন্ধে, 

অভিযুক্ত কণ্টে ধনি রাই । 

১৫৩ 

১৫ 

৪ 



৯৪ শ্রীকষ্চকর্ণামূতম্। 

শকলম্মা এই কালে, কিছু অতি দুরে হেরে, 

কৃ দেখি বিভ্রম হইল । 
তাহাতে প্রলাপ করি, বলে যাহ! সুনাগরী, 

লীলাশুক দেখা যেন পাইল ॥ ৬৭ | 

তথাহি-- ৫ 

মারঃ স্বয়ং নু মধুরহ্যুতিমগ্ুলং নু 

মীধুরধ্যমেব ছু মনেনিয়নামূতং মু। 

_বৌম্বজো সু মম জীবিতবল্লভো নু 
বালোহ্য়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥ ৬৮॥ 

তস্যার্থ যখা-_রাগঃ ॥ ১ 

সখি হে! দেখিয়ে সম্মুখে আমার | 

কিব! কাম মূর্তিমান্য দেখি এই বিদ্যমান, 

দেখি শঙ্ক! না হয় কাহার ॥ প্র। 

ক্ষণেক রহিয়া কহে, সখি ! এই কাম নহে, 
দৃশ্য নহে সেই কামধাজ।, ১৫ 

জগত মারয়ে সেছ, তারে না দেখয়ে কেহ, 

 এ্রতাদৃশ তার নহে সাজ ॥ 

মাধুধ্য মগ্ুলছ্যুতি,।. কিবা হৈল মূর্তিমতী, 
সেহ নহে গতি হীন তার। ২ 



সঙমঃ প্রকাশ: । ১৫৫ 

কিবা স্ুমাঁধুরী দেখি, যাতে সেই ধর্ম সাথী, 

তাহার যে না হয় আকার ॥ 
মোর মন বিলোচন, সুখী করে অনুক্ষণ, 

মনোনেত্রামৃত এই কিবা । 

অবয়ব দেখি পুন, সম্্রম হইল! ছুন, ৫ 
কহ তবে এই দেখি কিবা! ॥ 

মৌর বেণী খোলে যেই, সম্মুখে বা দেখি সেই, 

কিবা কান্ত অহলাঁ প্রোষ্য হৈতে | 
এতেক কহিয়া রাই, সম্যক নিরখে তাই, 

দেখ সথি! এই না সাক্ষাতে ॥ ১৪ 

আমার পরাণ পতি, নবীন কিশোরাকৃতি, 

আগে আসি উদয় হইল! । 

তাঁপিত আমার আাখি, জুড়াবার তরে দেখি, 

আগে আসি মোঁরৈ দেখ। দিল! ॥ 

 এরপে রাধিকা আর, যত সখীগণ তার, ১৫ 
কৃষ্ণদঙ্গে মিলন হইল! । 

তাহ! দেখি লীলাশুক, অন্তরে পাইল। হৃখ, 

বাহাল্ফ ত্তি তবহি জন্মিলা । 

তাহার মাধুরী হৈতে,  অংক্র্ষে ইন্ছিয়-চিত 

মন্মথ-মন্মথ বূপ-রাশি 1 ২৩ 



 আক্ষকর্ণামৃভম্ । 

সর্বেরক্ডিয়-আা নন্দন সপ্ত ক্লৌকে বর্ণন, 

কহে হর্ষাম্বত-রসে ভাসি ॥৬৮ ॥ 

ইতি প্রীরুঞ্ণকর্ণামৃতে প্রীরাধিকায়া গোঁবিন্দ- 

বিরহ-প্রলাপন্ফ,ত্বর্ণনং নাম 

স্গুমং প্রকাশঃ ॥ ৭ 

৮ ০০ 



অস্টম: প্রকাশঃ । 
স্পি৯পপহীউিপ2-াপি 

তারুণ/ প্রেম তারল্য বয়সাপি বিভৃষিতমূ। 
সদানৃত্যলুঠদেশীরচন্দ্রাজমহং তে ॥ 
জয় জয় গ্রকৃ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। 

জয়াদ্বৈতচন্ত্র জয় গৌরভক্তবৃন্ন ॥ 
জয় রূপ সনাতন-ভট্ট-রঘুনাথ | . . ৫ 
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ 
জয় শ্্রীরঘুনাথ দাস শ্রীজীব গোসাগ্রি। 
জয় ব্রজবাসিবুন্দ প্রেমানন্দশায়ী ॥ 

জয় শ্রীআচা ধ্য প্রভূ ভক্তবৃন্দসাথ |. 
প্রেমের বিগ্রহথ মত্তি অগতির নাথ ॥ ১০ 
ভুবন তাসিল যার কারণ্য বন্তায়। 

আপামর আদি রাধাকৃষ্গুণ গায় ॥ 
আমার প্রভুর প্রভু দে মোর ঠাকুর । 
এইত ভরসা মনে হৈয়াছে প্রচুর | 

গুন শুন ভক্তগণ অপূর্বব কথুন। ১৫ 

একান্ত হইয়। গুন ছাঁড়ি আন মন | 
১৪ 



৬৫৮ উ'কৃষ্ণকর্ণামুতম্। 

শ্রীরাধাকুঞ্জ পাইতে এইত উপায় । 

ইহাতে মজিয়! থাক পাবে সর্ধবথায় ॥ 

তথাহি-- 

বালোহয়মালোল- বিলোচনেন 

বক্তেণ চিত্রীয়িতদিস্বুখেন। ৫ 

বেশেন ঘোষোচিতভূষণেন 
মুগ্ধেন দ্রদ্ধে নয়নোত্সবং নঃ ॥ ৬৯ 

অস্ঠার্থ যথা--রাগঃ ॥ 

সথি হে! দেখ শ্যাম-কিশোর-মাধুরা । 

বদন. নয়ন,' আর, বেশ” অতি মনোহার, ১ 

_.. নেত্রোৎসব পুরে মো! সভারি ॥ | 

নিজ অপরাধ ভয়ে, রাধিকাদি সখীচয়ে, 

এককালে দর্শন লাগিয়া । 

সম্যক্ চঞ্চল ভাঁখিত দে ভাবে সেই সে সাথি, 
সভ। সুখী করে নিরখিয়! ॥ ১৫ 

বদন-মাধুরা অতি, শ্মিতকান্তি-ধারা*ততি, 

তাহাতে অধরকান্তি ধারা। 

চিত্র কৈল 'দিশামুখ, অধিল নয়ন সুখ, 
মুখ কোটিচন্দ্রকান্তিহরা | 



অটমঃ প্রাকান2| 

ব্রজযেগা বেশ আখি, বহণ-গুপ্তা-অলঙ্কৃতি, 
তাতে আর মণি ভূষ!গণ। 

অতি মনোহর শোভা, দরশে নয়নলোভা, 
কান করে প্লোক উচ্চারণ ॥ ৬৯ ॥ 

তথাহি-_ 

আন্দোলিতা গ্রভুজমাকুললোলনেত্র- 

টাউন 

শিপ্তানভূষণচিতং শিখিপিষ্থমৌলি- 
শীতং বিলোচনরসায়নমভ্যপৈতি ॥ ৭০ 

অস্যার্থ যথা রাগঃ ॥ | 

দেখ সখি ! আখি-রসায়দ। ্ 
5%% 

রং 

হাসিতে হাসিতে আগে, আইসে এই অনুরাগে, 

যাতে স্ি্চ করে ছুনয়ন ॥ ক ॥ 

পরশে অঙ্গনা-পাণি, কম্প হল অনুমানি, 

তাতে নৃত্য গতি মনোরম । 
ভুঙ্জাগ্র দোলায়মান, নরকিশলয়ুভান, 

তাতে নখচন্দ্র কলমল ॥ 

করুণায় আকুল আধি, অতি লোভ তাতে সাখি, 
পূর্বপ্রায় শোভা দেখিরারে। 

' মুখাজ টাদের কীতি, মৃছ্ুহাসি সুধাভাতি, 
দর্শনে প্রফুলপ মধু ঝরে ॥ 

১৫৮ 

১৫ 



১৬ শন্বফচকর্ণীমৃতম্। 

কম্কণ নুপুর আর, কিন্কিপ্যাদি মনোহর, 
মপিড়ৃষা-শব্দ মন হরে। 

' শ্রবণে আনন্দ দেই, কর্ণ রসায়ন যেই, 
শিখিপিপ্ক চূড়ার উপরে ॥ 

এতেক কহিতে পুনঃ, দেখে সখীগণ যেন, € 
বেটিয়া বদিল! গোবিন্দাই। 

অঙগবাস আসন দিয়া) মনে কোপ উপজিয়া, 

কহে কথা হাসিয়! সভাই ॥ 

তাহার উত্তর দিতে, কৃষ্ণ হৈল! হরিতে, 
তাতে হৈল যে রসমাধুরী । ১৭ 

লীলাশুক কহে তাহা, . গুনিতে আনন্দ যাহা, 

মধুময় শ্লোক এক উচ্চারি | ৭০ ॥ 
তথান্বি_ 

পশুপাল-বা'ল-পরিবদ্ধিভূষণঃ 
শশুরেষ শীতলবিলোৌললোচনঃ। ৮ 

মুদুলশ্মিতাঙ ব্দনেন্দুসম্পদ। 

গদয়ন্ মদায়হদয়ং বিগীহতে ॥ ৭১ ॥ 

অন্যার্থঃ যথা রাগঃ ॥ 

সথি ছে! এই সে কিশোর-কৃষ্ণ-আখি।. 

মুখচন্দ্র মন্দ হাসি, :.. রাধিকাদি গোপী রাশি, , ২, 
মোর হাদি ব্যাঞ্তে করে স্থখী ॥ এ ॥ 



আঁঙঃ প্রবানঃ। 

সখি ! কোপ-্প্রশ্ব শুনি, তাতে মৃদ্ূশ্মিত খানি 

তাতে আর্দ যেই মুখচন্দর। 
তাতে যেই প্রেমন্টক্তি, তার জ্যোতসাপুগ্চযুক্তি 

সেই ব্যাপ্ত হয় হৃদি-কন্দ | 
পশ্খপাল-নারীগণ, ভূষণ যে মনোরম, 

হেন মানে যেন নীলমণি। 
নায়ক সৌরতশোভা, . যাতে হয় মনোলোভা, 

মোর হিয়া ব্যাপ্ত রস-খনি ॥ 

শীতল লোচন তাতে,  « সদাই করুণা যাতে, 

সেই নেত্র ব্যাপ্ত হেল হিয়া। 

তিন শ্লোকে সামান্য কহি, কুষ্ণবার্ণে স্থুখ পাঁই, 
“মোর প্রাণ এসৰ কহিয়া ॥ 

কৃষ্ণ কহে থণী আমি, এই আর্দি স্থধাবাণী, 

তাতে গোপী ঈর্ষা-পঙ্ক ক্ষালে। * 

বিলাস লালসা পুনঃ নদী উচ্ছলিতে দুন, 
লোভ বাট়ে কৃ্জের অন্তরে ॥ 

বংশীগানামুতবধে। কঞ্চমেঘ তিহর্ষে, 

অতি প্রেমানন্দ হল তাঁয়। 

একি একি ঘন বলি, লীলাশুক কুতৃহলী, 
পুন এক-প্লোক উচ্চারয় ॥ ১৭॥ 

১৬১ 

১০ 

১৫ 

নও 



১৬৬, হীকষ্খকর্ণানৃতম্। 

তথাহি__ 

কিমিদমধরবীধীক্৯গুবংশীনিনাং 

কিরতি নয়নয়োর্নঃ কামপি প্রেমধারাম্। 

তদ্দিদমমরবীথীবল্লতং ছুর্লভং ন- 

স্রিভুবনকমনীয়ং দৈবতং জীবিতঞ্চ ॥ ৭২. € 
তন্যার্থ বাবাঃ ॥ | 

সখি হে! কিনা বস্ক আগে ষে 'দখিয়ে। 

যাতে হৈতে মে৷ দভার, তাখি বহে প্রেমধার, 

কোন প্রেম উপজার যায়ে ॥ 2 ॥ 

এত্ত কহি ক্ষণ এক, বিমধিয়া পরতেক। ১০ 

. কাহে হয় জানিল জাঁনিল। 

মে! সন্ভার দেব যেহো, দেখ আগে আইন তেহো, 

এই মি নির্ণয় কহিল | 

পুন সশঙ্কিতে কহে, কেনল দৈবত নে, 

দেখ গাইল! বল্পত আমার ! ১৫ 
পুন সপ্রণর কহে, কেবল বল্পভ নহেঃ 

প্রাণ আইল আমা-সভাকার ॥ 

- যদি বল কি লক্ষণে, : “* জানি তাঁর আগ্মনে। 
শপ 

শুন 'তাঁর কছি বিবিরণ। 



জাষঃ প্রকাশঃ | 

অধরে বিচিত্র বংশী, তরুণী-পরাণদংশী, 

তার নদ যাতে সুধাকণ ॥ 

দেবতাগণের যে, ঢুলভ আইলা সে, 

ভ্রিভুবন-কমনীয়রূপ । 

্ঠাহো মোর নেত্র-আগে, দেখিয়া আশ্চর্য্য লাগে, 

চেগ্চি মোর ভাগা অপরূপ ॥। 

এত কহি দেখে পুন, কুষ্ঝ সখী হৈয়া তন, 
রাসলীল! আঁরম্ত করিলা । 

তাহা দেখি লীলাগুক, হান্রে পাউল! সুখ, 

শ্লোক প়ি কহিতে লাগিলা ॥ ৭২ ॥. 

তথাহি--- 

তদ্দিদমমুপনতং তমালনালং 
তরলবিলোচনতীরকাভিরাঁমম্। 

মুদিতমুদিতবক্তু চক্ত্বিদ্বং 

মুখরিতবেণুদিলীসি জীবিত মে 0 ৭৩ 

অন্তাথঃ যথা--দগঃ )! 

সথি ছে ! আমার জীবন কুষণ্চন্্র ! 

নিকটে আইল এই, দেখ বিষ্বামান যেই, 

রামূলীল। করিয়া আরস্ত।॥ ঞ্র॥ 

১৩ 

৬৩ 

১৯৫ 



3৬৪ মকষ্ণকর্ণামূতম্। 

শবদযুক্ত-বেণু যাতে, অখিল-তরুণী মাতে, 
অমৃত-মাধুরী সদা গলে । 

হেমলতা-গোপীগণ-, মাঝে অণ্ত মনোরম, 
দীপ্তিমান তমাল স্ুনীলে ॥ 

সর্ববগো পীযুখবর!- মুখচন্দ্রমনৌহরা, ৫ 
সর্নবমুখ দর্শন কারণে। 

তরল লোচনদ্বয়, তারকাভিরাম হয়) 

তাতে ফুল্প অতি মনোরমে ॥ 

তাহাতে প্রফুল্ল মুখ, চন্দ্রবিদ্বৌদয় সুখ, 

আনন্দ-আনন্দ-ময় যাতে । ২ ১৭ 
এতেক কহিতে পুন, চীপল্যত! দেখে দুন, 

রাসমাঝে হৃখসিস্ধুরীতে ॥ ৭৩ ॥ 
তথাহি-_ 

চাঁপল্যসীম চপলানুভবৈকসীম 
চাতুর্যাসীম চতুরাননশিল্পসাম। ১৫ 
মৌরভাসীম সকলা্ুতকেলিসীম 
সৌভাগ্যসীম তদিদং ব্রজভা গ্যসীম | ৭৪ ॥ 

অন্যার্থঃ যথ।--রাগঃ | 
সথি হে! মোর প্রীণ কিশোর-শেখর | 

রাসমীঝে নৃত্য গতি, দেখ মহাশীত্র অতি, ২ 
সীম! বাতে পরম চাপল || গ্রা॥ 



আভীমঃ পকাশএঃ 1 

গোৌপাজনাগণমুখ , চৃন্বনাগ্ মহাস্বখ, 

স্পর্শ-আদি-সুখ অনুভবে । 

নৃত্তযগতি-সঙ্গী এই, চাঁপলা'ত-সীমা যেই, 
তাহারা না জানে অনুভবে ।। 

সেই সে চাতুরী করি, আলিঙ্গরে ব্রজনারী, 
তাহা দেখি কহে পুনর্ববার ॥ 

চাতুর্য্ের সীম। হুরি, একা এত ব্রজনারী, 

সদা আকর্ষয়ে বার বার ॥ 

গোবিন্দ-সৌন্দয্য দেখি, পুন কহে হৈয়া সুখী, 

দেখ সখি ! কি রূপ-বন্ধান । 
বিধাতার শিল্পসীমা, দেখ এই মনোরমা, 

তুলা দিতে নাহি যার স্থান ॥ 
দূর হৈতে গন্ধ পাটা, কহে আনন্দিত হৈয়া, 

সৌরভোর সীমা কঞ্চ-অঙ্গ | 

কেলিপরিপাঁটা দেখি, কহে নিপ্ধ হয়া স্তুখী, 
অদ্ভূত কেলি-সামারজ || 

বত ব্রজাদেবাগণ, প্রেমরস অনুক্ষণ, 

সৌন্দধ্যাদি দেখি পুন কে । 

ত্রজন্ত্রী-সৌভাগ্যলাম, য'তে প্রেম-পরবীণ, 
তিলেক বিচ্ছেদখ্খাতে নহে || 

১ 

৬৬ 

১৫ 

১ 



১৩৬ ীকঞ্চকর্ণামৃতম্। 

ক্ষণেক বিমশি কনে, গোপীভাগা কেবল নহে, 

ব্র্বাসী-ভাগ্য-শীমাময় । 

আপন সৌভাগ্য কয়, দর্শন-আনন্দ-ময়, 

পুন এক শ্লোক উচ্চারয় | ৭৪।। 

. তথাহি-_ 

মাধুধ্োণ দ্বিগুণশিশি রং 

বক্তচন্দ্রং বহস্তী 
বংশীবীথাবিগলদমৃত- 

কস্রোতসা সেচয়ন্তী । 
মদ্বাণীনাং বিহরণপদং 

মন্তসৌভাগ্যভাজাং 
মণ্পুণ্যানাং পরিণতিরহো। 

নেত্রয়োঃ সংবিধন্তে ॥ ৭৫ 

তাস্যার্থঃ যথা-_রাগঃ ॥ 

সখি হে! আশ্চধ্য মোর পুণা-পরিপাক । 

গোবিন্দের যুখচন্দ্র, *  সকল-আনন্দ-কন্দ, 

যাতে ঠৈল নেত্রের সাক্ষাত ॥ প্র ॥ 

স্বভাব-শীতল মুখ, তরুণী নফনন্থখ, 

ভাতে তাঁর মাধুরধা হইতে । 

দ্বিগুণশীতল শোভা, মোর নেত্র মনোলোভা, 
হাদর্শনতাপ নাশে যাতে ॥ 

১৫ 

২ 



ই্টমঃ প্রকাশঃ 

তাতে বংশারন্ধ, দিয়া, ঘন পড়ে বিগলিয়া, 
অন্ুত-প্রবাহ কত কত । 

ব্রজদেবীবুন্দ আর, আমার অন্তরসার, 

জগত সেঁচয়ে অবিরত ॥ 

তৈছে মোর বাঁণীগণ, লালাস্থান মনোরম, " 
ধযৈছে তাহ। শুন মন দিয়া । 

তারে বণিবারে মত্তা, তাতে প্রেম-উনমত্তা, 

আবছয়ে সৌভাগ্যভাজা হৈয়। ॥। 
অহ বাসে নৃত্য গতি, দেখিলেন শীঘ্র অতি, 

এক অঙ্গে বু গোপীগণ। 

ছিয়ার মাঝার হৈতেঃ আধক্ষণ অনির্গতে, 

কন্ত্যাচিন্তাপ্রবাহোচ্ছলন ॥ 

এইরূপে গোবিন্দ দেখি, বর্ণিতে লাগিলা সখী, 
আশ্চধ্য কহয়ে তই শ্লোক । 

কেবল প্রণাম কপি, জ্যোতিঃপু্তমাত্র বলি, 

লালাশুক হুইল। অস্ত্রথ ॥ ৭৫ ॥ 

তথাহি--- 
তেজ.সগন্ছ নমে। ধেনু- 

পালিনে (লাক্পালিনে । 

রাধাপয়োধরোৎসঙ্গ-. 

 শাযিনে শেষশায়ি্ে ৭৬. 

৯৬৩ 

৯৫ 



ইকষকর্ণামৃতম্। 

অন্তার্থ; বথা--রাগঃ ॥ 
সখি হে! এই কোন কান্তিপুঞ্জবরে। 

নমস্কার রহু সদা কহিল তোমারে ॥ ঞ্র 

রাধিকার পয়োধর-উতসঙ্গে শয়ন। 

করিবারে নিরন্তরে শীল ঘার উত্তম ॥ 
তার কাছে ক্ষণপাছে ত্যাগ ইচ্ছ। হয়। 

এঁছে চিত্ত যার নিত্য তারে রছু জয়॥। 

কহি আর পুনর্ববার দেখে চতুদ্দিশ। | 
কছ্ছে অহে আশ্চধ্য হে সেহ নহে শেবা | 

বনু নারী-কুচোঁপরি নিকটেতে রহে। 

তারে বহু নতি রহু কহির কি অহে ॥ 

যদি কহ এক দেহ বন্ধু গোপনারী। 

সভ। সনে কেন মনে যে রহয়ে বিহারী ॥ 

খুন কহি ব্রহ্ম মোহি বার হেন লীলা । 

এক দেছে গৌপচয়ে বগুসচয় হৈলা ॥ 

আর শুন কহি পুন লোকপাল নাম। 

যে অনন্ত ব্রদ্ষ অণ্ড পালে তার ধাম ॥ 

বৈকৃষ্টে ত বিষণ যত সে বৈকুষ্ঠলোক । 
সদা পালে সর্ববকালে হেন যে সুষ্লোক ॥ 
তার বন্ধ গোঈী রহ সঙ্গে বু- দেছে। . 
মুবিলান পরিহাস কি কাজ সন্দেহে ॥. 

নী 



অঈমঃ প্রকাশঃ | ১৬৯ 

কহিতেই দেখে সেই গোবিন্দের অঙ্গে । 

গোগীস্তেন-ন্থকুষ্কুম-চর্চিত সুরে 18 

বেণু বায় অঙ্গ-ছায় নাচে মনোহর । 

সবিস্ময়ে দেখি কহে পি শ্লোকবর ॥ ৭৬ ॥ 

তথাহি-_ ৫ 

ধেনুপালদয়ি তাস্তনস্থলী- 

ধন্যকুহ্কুমসনাথকান্তয়ে ৷ 

বেণু্বীতগতিমূলবেধসে 
ব্রঙ্মরাশিমহসে নমো! নমঃ 11 ৭৭ 

অস্যার্থ; যথাঁরাহঃ।1 ১০ 

সথি হে! এই কৃষ্ধে নমস্ষীর মোর । 

গোপীবুন্দ-কুচকুস্ত-কুস্কুমীঙ্গ-চোর ॥ ক ॥ 
উরন্তনে রহি ক্ষণে ধন্য যে কুঙগুমে | 

তাঁর নাথ ধার গতি তারে নতি দুন | 

সহজে ত গোপী ঘত কুহুমী্গ-কীতি। ১৫ 

অঙ্গ গন্ধ তারি বন্ধ কুচসঙ্গে স্থিতি | 

'ভাঁচে হৈতে কুস্কুমেতে ধন্যাহ তাইল। 

বিরহান্তে পাই কান্তে প্রফুল্পত্ব হৈল ॥ 

বেণুগান অনুপাম বিধিস্ৃ্টি দূরে । 

.গানগতি মোহে মতি প্রথম হৃষ্থিরে ॥ ২৭ 
১৫ 



৯৭৫ শ্রকৃষ্ণকর্ণামুতম্। 

কহিতেই বিমর্শ ই কৈছে হেন হয়ে। 
পু কহে আন নহে এই সত্যময়ে ॥ 

ব্রহ্মরাশি হৈলা হাঁসি ব্রহ্মা মোহিবারে । 

চতুুজে ব্রঙ্গা! পুজে ধাঁরে স্তব করে । 
বিধাতার বিধিসার কি আশ্চর্য্য হয়ে । ৫ 

তেঞ্িঃঃ অতি মোর নতি গোবিন্দের পায়ে ॥ 

অতঃপর.হর্ভর পুন ভাবে মনে । 

রাসকেলি-ঘটা মেলি আইসে নিজস্থানে । 

বেণুগান সেই তান দেখিবার তরে। 
পুর্বে যাহা বাঞ্ধা তাহা কাছে আসি পুরে ॥ ১০ 

দেখ শ্াম স্থখধাম আইসে এই রাতে। 

লীলাশুক পাইয়া সুখ লাগিলা কহিতে 11৭৭॥ 

তথাহি-_ 

মৃদুরণন্ন পুরমন্থরেণ 

রালেশ পাদান্মুজপল্লবেন | ১৫ 

তনুস্ররন্মঞুলবেণুগীত- 
মায়াতি মে জীবিতমাত্কেলি ॥ ৭৮ 

অস্যাথঃ যথা--রাগঃ |! 

সধি হে আমার জীবন কৃষ্ণচন্দ্র । 

রাসকেলি প্রকটিয়া$  . সর্ব্ব-গোপাঙ্গনা লৈয়া, ২* 



অয গকাশত | 

আইসে এই পরম আনন্দ | এ 1 

ম্ী-বেগুণীত-গান, স্মৃতি করি পুন পুন, 

কষ্টি করি করয়ে গায়ন। 
নব নন ক্ষণে ক্ষণে, যাঁতে স্থি বিমোহুনে, 

অপুর্ব দেখ মনোরম ॥ 

মু পাদান্বুজ-তল, পল্লব হৈতে স্কৌমল, 

হায় ভাতে কৈছে চলি আইসে। 

মোর নেত্র-পন্মোপরি, এ পাদান্জ ধরি, 

আসু মেনে বাথা লাগে পাছে।। 

তাহাতে নৃপুরবর, মুদু-শব্দ মনোহর, 

মন্থর গমন তানুমানি। 

গানাদি স্ারণ (হতে, চিত মগ্ন হেল! ভাতে, 

এ লাগি মন্থরগতি জানি |! 

অতঃপর পূর্বে ঘত। প্রার্থনা করিলা কত, 

কবে কুষঃ দেখিব নয়নে। 

উত্কা-সাঁফল্য হেলা, কৃষ্ণ দরশন পাইল! 

হার্ষে পুনঃ কহে মনোরমে ॥ ৭৮ || 

তথাহি-- 

সোহয়ং বিলাসমুরলীনিনদাম্বতেন 
সিঞ্চস দঞ্চিতমিদং মম কণযুখাম্। 

১৭১ 

৯ 

৯৫ 

১ 



১৭২ শীকৃষ্ণকপামতম্। 

শায়াতি মে নয়নবন্ধুরনন্যবন্ধো- 

রানন্দকন্দলিতকেলি কটাক্ষলক্গমীঃ ॥ ৭৯ 

অস্যাথ; ষথা--রাগঃ ৷ 
সহি হে! সেই কৃষ্ণ আইসে বিদ্যমান । 

আমার নয়ন-বন্ধু যা বিনু না অন্যবন্ধু। ৫ 

তেহো আইলা মোর সন্নিধান | ঞ ॥ 

আনন্দে প্রফুল্প অতি, স্ৃকেলি-কটাক্ষ-ততি, 

তাঁর শোভা যার বিলক্ষণ। 

আই শোঁভা দেখিবারে, মোর দিঠি আশা করে, 

যে লাগি 'তাপিত অনুক্ষণ ॥ ১৪ 

তৈছে বংশী-গানাম্বত।  অমুত হইতে পরামৃত, 
সিঞ্চে মোর এই করদয়। 

ষে ধ্বনি শ্রবণ লাগি সদা কর্ণ অনুরাগী, 

দেখ ভার লালন! পুরয় | 

এত কহি পুন দেখে, পুরবে উতকণা বাঁকে, ১৫ 

দরশে বিভ্রম পায় সাথি । 

তাহার সাফল্য হৈল, মনে এই অনুমিল, 

তাতে শ্লোক পড়ে হর্ষ মাথি || পন ॥ 
তথাহি-- | 

দুরািলোকয়তি বারণকেলিগামী ২ 
ধারাকটাক্ষভরিতেন বিলৌকিতেন ! 



অটমঃ প্রকাশঃ । 

আরাছুপৈতি হৃদয়ঙ্জমবেণুনাদ- 
বেণীমুখেন দশনাংশুভরেণ দেবঃ || ৮০ 

অন্যার্থ যখা-__রাগঃ | 

সহি হে ! লীলাপর সেই কৃষ্ণচন্দ্র । 

দুর ছৈতে নিজ দিঠি, দেখে মৌর অতিমিঠি, 
দেখ সথি নয়ন-আনন্দ ॥ ঞ্ | 

কটাক্ষ- প্রবাহ রূপ, ধারাপুণ স্ধা-কৃপ, 

রাধা প্রতি ক্ষেপে অনুক্ষণ | 

যাহা দেখিবার তরে, উৎকষ্টাতে আখি বরে, 
তা দেখিয়। রাখিল জীবন | 

মদ্মত্ত-গজজিতি। মন্থর মন্থর গতি, 

নিকটে আসিয়া! উপস্থিত | 

অমৃত প্রবাহ হেন, বেপুনাদ মনোরম, 
পেহ যেন ত্রিবেণীর রীত ॥ 

বেপুনাদ নিজ হিয়ে, সহজেই স্মিত তাঁহে, 

দশশশন.কিরণযুক্ত কিবা। 

বেগুধনি স্কল্পোলে,. যুক্ত হৈয়া ধারা চলে, 
এই বেণু মুখে ধরে কিবা 1 

দশ্তকান্তি মন্দাকিনী, কটাক্ষ ষযুনাপানি, 
বিশ্বাধরকাস্তি সরস্বতী । 

৯৩ 

১৫ 

সত, 



১৭৪ শ্বকল্কর্ণামৃতম্। 

এই ত্রিবেণীর ধারা, মুখে বহে শৌতপারা, 

ম্িগ্ধ কৈল মোর নেত্র অতি 

. কহিতেই কৃষ্ণপদে, নেত্র পড়ে অতি সাধে, 

পূর্বের প্রীর্থনাগণ যত। 
সাফল্য হইল জানি, নিজভাগা শ্রীপ্দা মানি, ৫ 

কহে শ্লোক মহামৃত মত ॥ ৮০ ॥| 

তথাহি-_ 

ত্রিভুবনসরসাভ্যাং দিবালালাকুলাতযাং 

দিশি দিশি তরলাভ্যাং দীগুড়ৃষাদরাভাম্। 

অশরণ-শরণাভামন্ুতাভ্যাং পদাভা!- ১০ 

ম্য়ময়মন্তকুজদ্বেণুরায়াতি দেবঃ 10৮১ 

অস্যাথঃ বখ1--রাগঃ ॥ 

সখি হে! এই না আাইপে শ্ীগোবিন্দ | 
শত চরণদ্য়, ত্রিভূবনীনন্দময়, 

হাতে চলি আইসে মন্দ মন্দ ॥ ফু ॥ ১৫ 

কিংবা যাতে সশুঙ্গার, রসসম্কুলিত সার, 

সে ছুই চরণে জাইসে চলি ॥ | 
দিব্য যেই লীলা জাতি, গজেন্দ্র নিদ্দিয়া গতি : 

তাতে পুর্ণ যে পদ স্থুবলি 



অষ্টমঃ প্রকাঁণঃ | 

দেখ নৃত্যগতি যাতে, দ্বিগুণ চাঁপল্য তাতে, 

কিংবা দশে দূশে নব নব। 
উজ্জল চরণছয়, ভূষণ নুপুরাদি হয়, 

সে ভৃষার আদরানুভব ॥ 

তাক্তগৃহ। গোপাগণ, তাহার আশ্রয়স্থান, 

সেই পদে চলি আইসে পথে । 

আহা হেন পদদ্বন্দে। ?কছে চলে এই স্বন্ধে, 

হিয়াপল্স দেউ চলু তাতে ॥ 

নৃপ্গুরের ধ্বনি আর, নৃতাগতি পদতাঁল, 
অনুসারে বেণুগান যার । 

কিংবা নিরন্তর গান, বেগু অতি অনুপাম, 

তেঁভে। আইসে আগে ত আমার | 

তবে ত সাক্ষাৎ তার, দর্শনে জানন্দ সার, 

সে মানন্দে মগ্নমন হভ। 

কহে লীলাশুক-বাণী, কুষ্ণকর্ণ-রসায়নী, 

গুন সভে চিন্তধম দেই ॥ ৮১ ॥ 

তথাহি-_ 

সোহয়ং মুনীন্্রজনমানসত।পহার। 

সোহয়ং মদব্রজবধুধসনাপহীরী | 

১৭৫ 

১৩ 

১৫ 



শ্রীরুষ্ককর্ণামৃতম্। 

সোহয়ং তৃতীয়ভুবনেশ্বরদর্পারী 

সোহ্য়ং ম্দীয় হৃদয়াম্বুরুহাপহারী ॥ ৮২ ॥ 

অস্যা্ যথা--রাগং ॥ 

সখি হে ! সেই কৃঙ্ণ দেখ বিদ্যমান | 

মুনীর আর ভক্তজন, নারদ্বাছোের যেই মন, ॥ 

তাপ হরে করিলে ধিয়ান ॥ ধু ॥ 

মদযুক্তা গোপনারী, ধারে ভত্সে গর্ব করি, 
ত1 সভার নাস যেই হরে। 

সেই কৃষ্ণ আইলা এই, যাতে চিত্তে সুখ দেই, 

বিষ্কমানে দেখহ তাহারে ॥ ১০ 

স্বগেশ্বির-ইন্্রগর্বব, গিরি ধরি কৈল খর্বব, 

যেই সেই আইল! সাক্ষাৎ । 

গোপীহদি-পল্পহারা, আমার চিত্তীজারী, 
সেই এই আশ্চর্য এ বাত ॥ ১৫ 

অথপুর্বের ধাহা যাহা, নিজ প্রার্থয ভীহা তাহা, 
; কৃষ্চন্দ্র কৈল সে বিধানে । 

জার দেখ রা-মাঝে, ব্রজজনা চিত্ত-মাঝে, 

__. বাহা বাঞ্ছে তাহা কৈল দানে ॥ 
সর্ববজ্জত! লীলারেশ, সহজে যে পরমেশ, ২৭ 



অষ্টম. গ্রকা2 1 ১৭৭ 

অননুসন্ধান হেতে যত। 

মুগ্ধতা দর্শন হৈতে, . আনন্দ বিস্ময় চিতে, 

প্রফুল কহে প্রকাশে কত ॥৮২॥ 

তথাহি--_ 
সববভওত্বে চ মৌদ্ধ্ে চ সার্ববভৌমমিদং মহঃ  & 

নিরিবিশনয়নং হন্ত নির্ববাণপদমন্্তে ॥ ৮৩ 
অস্মাথ ষথা-_রাগঃ ॥ 

সখি হে! দেখ এই কৃষ্ণ-অঙ্গ-কীতি। 

মোর আখি-মাঝে দেখি প্রবেশয়ে মতি ॥ ঞু ॥ 

আঁখি-পথে য'্ঞা। চিত্তে পরম আনন্দ | ১৯ 

ব্যাপ্ত হয়ে সবিম্ময়ে স্তব্ধ করে অঙ্গ ॥ 

আম্চর্্য না সর্বজন! ঝেঞ্ট মহাশয় | 

রূপপুঞ্জ মনোরঞ্জ তৈচে শ্রেষ্ঠ ভয় ॥ 

কহি পুন দেখ দ্ুন কৃষ্ণানন শৌভা | 

নিজ তৃষা বাটে আশা হয় মনো লোভ ॥ ১৫ 

তাঁতে অতি বিস্ময়তি মন হৈল ভীর। 

শ্লোক পি হষভরি ক্জে পুনব্বার ॥ ৮৩ ॥ 

তথাহি--_ 

পুষ্ণানমেতৎ পুনরুক্তশোভা- 
মুষ্েতরাংশোরুদয়া মুখেন্দেদঃ | | ২* 



১৭৮ ব্কঞ্চকণামৃতম | 

তৃষ্টা্ুরাশিং দ্বিগুণীকরোতি 

কুপ্ণভবযং বিঞ্চন জাবিতং মে ॥৮৪ || 

তস্যার্থ) বথা-_রাগঃ ॥ 

সখি হে! এই অনির্ববাচ্য কুষ্ণনাম। 

মোর প্রীণ-রূপধাম দেখি বিছ্ভামান ॥ খু | ৫ 

মুখচান্দ চন্দ্রছণন্দ-উদয় হইতে । 
মোর তৃষা সিন্ধুদূশা কৈল দ্বিগুণিতে ॥ 

চন্দ্রোদয় শৌভাচয় ব্যর্থ কৈল যাতে। 

পুনর্ববার শোভ! তার টছলয়ে তাতে ॥ 

কিংবা নিজ ব্রজনারী অদর্শনে ফ্লানী। ১ 

ব্যর্থ করি শোভ। ভরি পূণ কৈলা পুনি ॥ 

অতিশিশ্ু মুখরিত তাঁপ করে নাশ। 

মোর হিয়া সুখ দিয়া লা পরকাশ ॥ 

পুন নিজ-ভাব ব্রজ-বিশেষ-আশ্রয় । 

হৈতে হৈল তৃষাকুল লালসাতে কয় ॥৮৪॥ ১] 

তথাহি-- 

ভাদেতদাতাঅবিলোচনক্লীঃ ঃ 

সম্তারিতাশেষবিনউগর্বরম | 



অইম$ প্রকশেত | ১৭ 

মুহুমু'রারেরমধুরাধরোষ্ঠং 
মুখান্বুজং চুন্বতি মানসং মে ॥ ৮৫ ॥ 

অস্যার্থ) যথা---রাগঃ। 

সখি হে! ধুরারি-মুখাজ মনোহর | 

মৌর মন পুনপুন চূন্বে নিরন্তর ॥ ৫ 

নেত্রপথে দিয়। চিতে করে আস্বাদন । 

নিজ নিজ ভাঁবনীজ নিশেষ লক্ষণ ॥ 

স্থমধুর ওষ্ঠাধর যাতে বিরাজয় | 

অল্লীরুণ দ্বিলোঁচন ভাতে শোভাময় ॥ 

কটাক্ষা্দি কপ নিধি সম্পদ যাহাতে । ১৬ 

নেওদ্বয় সবখময় প্রকাশ সততে ॥ 

যত ভক্ত অন্ুরক্ত আর ব্রজনারী। 

স্থসৌভাগা গর্নবযোগ্য বাঢ়ায় যাহারি ॥ 

সেই সেই অন্ত নাই সাধু্যান্ধিগণ | 

তাঁতে লগ্ন চিত্ত মগ্ন নাহিক চেতন ॥ ১৫ 

প্রেমানন্দ অনুবন্ধ সকল পাশরি । 

কৃষ্ণদর্শে রাই পার্খে আত্ম-স্ফত্তি স্মরি.॥ 

রাধা প্রতি কহে জতি আনন্দ আঁচারি | 

কৃধ্-তঙ্স তুলারন্ধ উপমা না হরি ॥ ৮৫ ॥ 



শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত্ম্। 

তথাহি-- 

করো শরদিজাম্বুজক্রমবিলাসশিক্ষা গুর্ 
পদে বিবুধপাদপপ্রথমপল্লাবোল্লঙ্ৰিনৌ । 
দৃশে; দলিততুর্দ ্ রিভূবানোপমা নাশ্রয়ে। ' 
বিলৌকয়বিলোচনামূতমহো মহঃ শৈশবম্ ॥৮৬। ৫ 

অস্যাথ: যথা রাগঃ | 

দেখ সখি ! জীম্চর্যা গোবিন্দ । 

কান্তিপুগ্ভ মনোরপ্জ নেত্রায়ত বন্ধ ॥ ক ॥ 

কিশোরাঙ্গ নৃত্যরঙ্গ মনোভর ভাঁতি । 

নীলমণিকান্তি জিনি অঙ্গাশোৌভা অতি ॥ ১০ 

শরতের পদ্মনর ক্রম-স্থবিলাস । 

শিক্ষাণ্ডুরু হস্ত ধন সব মনোল্লাস ॥ 

কল্পশাখী মনমাথি প্রথম-পল্পব। 

পদদ্বয়ে তা লঙ্ঘর়ে কিন অনুভব ॥ 

ভ্রিভূরনে উপমানে শোভাগ্রে দু্মাদ | ১৫ 

দু'নয়নে তীরে জিনে কি শোভা সম্পদ ॥ 

পুনর্ববার বাহা আর তন্তর্দশা বাঁস। 

কাম লোভ উৎপাদক কৃ্ধশোভারাশি ॥ 

পরশন স্থুখ ঘন মগন মানসে । 

সে আনন্দে কছে ছন্দে ঠানন্ন প্রকাশে 1৮৬ রং 



অটটমঃ প্রকাশঃ । 

তথাঁহি__ 

আচিম্বানমহম্যহন্যহুনি সাকারান্ বিহারক্রমা- 

নারুহ্ধানমরুত্ধতীহৃদয়মপ্যার্দ শ্মিতার্জশ্রিয়া । 

মানন্দংব্রজ্ন্দরীস্তনতটাসাম্রাজ্য মুজ্জ স্ততে 1৮শ] € 

অস্যার্থঃ যথা--রাগঃ ॥ 

সখি হে! সম্যক প্রকারে কৃষ্ঠন্দ্র | 

ক্মণে ক্ষণে নবানতা, প্রায় সেই মোহনতা 

প্রকাশয়ে পরম আনন্দ ॥ এ ॥ 

বত ব্রজনারীগণ, স্তনতটী মনোরম, 

তাহার হুখদ স্থান যে। 

কিংবা কুচতটগণ, কৃষ্ণের স্ুখদ স্থান, 

তাহাতে সলভ হয়ে সে॥ রর 

এইত কারণে কহি, কেন অনুপম এহি, 

কোটী কাম মোহয়ে ষাহাতে। 

প্রকট করয়ে তাহা, দেখ সখি তাহা জাহা, 

কিবা সুখ নাহি ভায় চিতে ॥ 

অনন্ত মাধুধ্য দেখি, সবে মোর ছুটি আখি? 

তাতে কিবা দেখিব গৌবিল্দ | 

১ 

৯ 



৯৮২ শ্ীকৃষ্ণকর্ণামূতম। 

কোটি নেত্র হয় যবে, কৃঞ্ণ-অঙ্গ দেখি তবে, 
দুই নেত্র দিল বিধি মন্দ ॥ 

বাহাদশ।-স্থিত মনেঃ আপন পুরুষ মাঁনে, 

তাহাতে কয়ে জার বার। 

পুরুষের দৃশ্য নহে, অনন্ত-মাধূর্যাচয়ে, 

সামাগ্ম-স্্ী বাগ! হয় তার । 

সাঁমান্য-নারীও হৈলে, এ মাধুর্য নাহি মিলে, 

এরূপ বিচার করি মনে। 

কহয়ে সদৈন্যা করি, . . বিন! যত ব্রজ্জনারী, 

ন! দেখয়ে অন্য এ নয়নে ॥ 

ব্রজনারী জীখিগণ, শ্লাঘা পায়ে অনুষক্ষণ, 

দর্শন করয়ে ষে মাধুরী। 

কছিতেই পুনঃ সেই, বিলাস-সৌষ্ঠৰ যেই, 
দেখিয়া কহয়ে বলিছারী | 

প্রতিদিনে প্রতিক্ষাণে, গত্যেক নিষিষগণে, 

মুহ্তিমন্ত বিহারের ক্রেম। 
পরিপাটি মনোহর, জগতের তাপহর, 

নিরন্তর করয়ে স্জন ॥ 
তবে যদি বল হেন, তবে কেন অন্য জন, 

লাভ করে কৃষ্ণ দেখিবায়ে। 

১৬ 

৯৫ 

৮৪ 



চ্টগং প্রকাণঃ | 

সে তৃষ্ণা ছাড়িয়। রন, মাধুধা মাহাত্্যু বদ, 

তবে শুন কহিয়ে তোমারে ॥ 

উপালছু-মতে কহে, এঁছে তার ম্মিত নঙে, 

পরম কোমল শোভাময় । 

অরুন্ধতী আদি সতী, হৃদয়ে অরুদ্ধে অতি, 

চিন্ত রাখে আপন আলয় ॥ 

নুন্দর পুরুষ দেখি, পুরুষের হরে আঁখি, 
তার তায় তৈছে শ্রীঘ! না । | 

ইহারাও ঠেই মতি, অন্যজন সুখ অতি, 

/কনে লবে খাঁক থাক অয়ি ॥ 

কহিতেই নিজাম্তরে, লালসা শামিয়া ধরে 

অতিশয় হর্ষ মানি মনে । 

কহে মন্থাভীগবত, লীলাশুক তাতিমত, 

সাক্ষা গোবিন্দ দরশনে ॥ ৮৭ ॥ 

তথা 'হ--- 

তদুচ্ছসিতযৌবনং তরলশৈশবালঙ্কৃতং 

মদচ্ছুরিতলোচনং মদনমুগ্ধহাসামৃতম্। 

গ্রতিক্ষণবিলোভনং ্রণয়গীতবংশীমুখং 
জন্মজয়মনোহরং জয়তি মামকং জীবিতম্ 1৮৮ 

১৮৩ 

৯৫ 

॥ 



৯৮৪ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামুতস্। 

তস্তার্থ) বথা--রাগঃ | 

সখি হে! এই মোর জীবন কৃষ্ণচন্দ্র । 

জয়যুক্ত রহু লদা, সর্বেবাতকর্ষী প্রেম-প্রদা, 

রাস মাঝে কিশোর নটেন্দ্র ॥ প্র | 

কেবল না জরুন্ধতি, সতী-মন হরে নিত্তি, 

জগজয়মনোহারিবেশ | 

প্রথম যৌবনারস্ত, কৈশোরের পূর্ণ দক্ত, 
তাহাতে মোহিলা সর্ববদেশ ॥ 

কৈশোর-বয়স-যার, প্রতি অঙ্গে অলঙ্কার, 
এক তঙ্গে শোভাপুপ্ত হেরি । 

ক্তরগাতের নারা যত, কে রাখিবে ধৈর্য্য কত, 

শ্রুতি মার হইল! বারী | 

তাতে কীম-মদগণ, ঝাপিয়াছে ছুনয়ন, 

তাহাতে চঞ্চল যার গতি। 

কোটি কাম মৌহু করে, হেন হাস্য যেহো! ধরে, 
সেছে। হরে অস্থতের মতি ॥ 

গ্রাতিক্ষণে মতিলোভা, হেন.সে মাধুধ্য শোতা, 

যার প্রতি তগ্গতে ব্রাজ ! 

সুভগবংশিমীমুখ, চম্ি যেহে। পায় স্বুখ, 
প্রণয়ে পিবয়ে, রসরাজ ॥ 

৮ 

১৫ 

৬ 



অটমং একা*ত। 3৮৫ 

কহিতে কছিতে তার, প্রতাঙ্গ-মাধুরী সার, 

্কর্তি হেলা আসি নিজমনে ॥ 

আশ্চর্যা কহয়ে বাণী, কৃষ্ণবর্ণ-রসায়নী, 

লীলাশুক শ্লোক উচ্চারণে ॥ ৮৮ ॥ 

তথাহি-- £& 

চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং 

চিত্র তদেতন্নয়ারবিন্দম্। 

চিত্রং তদেতদ্বদনারবিন্দং 

চিত্রং তদেতদ্বপুরলা চিত্রম্ ॥ ৮৯ 

অস্ঠার্থ) যথা--রাগঃ 1! ১ 

সথি ছে! এই না কৃষ্ণ-চরপারবিন্দ। 

পূর্বের ঘ! প্রার্থনা কৈল, এই তা সাক্ষাৎ পাইল, 

কি অন্তুত পরম আনন্দ ॥ ৬ ॥ 

এই না কৃষ্ঃণমুখ পদ্ম, সকল আনন্দ-সল্প, 

অন্তুততর ইহেঁ। যার । ১৫ 

পর্ণবাঞ্চা যত মোর, পুর্ণ কৈল। ভাগা জোর, 

দেখিলাম 'মুখপিষ্প' সার ! 

তা! ছইতে হইল আর, অহ্ঠৃততম ধার, 

আঁখি-পন্ম মনোহর শোভা । | 



1২৮৬ শ্রৃষ্ণকর্ণীমূতম্। 

. পুরুবে প্রার্থিল আসি, হেন বুঝি মন জানি, 

দরশন দিলা চিত্তলোভা! ॥ 

. ভাছা হৈতে অতিশয়, আন্ভুত তমময়, 
এই ন! শোবিন্দ-অঙ্গ আগে। 

যেই কান্তি শ্ুমীধুরা, বেশবৈদগধি তরি, ৫ 

প্রার্থন! করিমু অনুরাগে ॥ 

পুন দেখে কণে। দূরে, রহি কৃষ্ণ কেলি করে, 

গোপবধু চুদে আলিঙ্গনে । 

্ষণেক নিশ্ময় পাঞা, কহে মনে বিচারিয়া, 

এ অতি আশ্চর্য নহে মনে ॥ ৮৯ ॥ ১০ 

তথাহি-_ 

ভাখিলভূবানৈকভূষণ- 

মিতৃষিতজলধিদুহিতবুচতুস্তম, | 

অজমণতিহারনল্ী- | 
রকতনায়কমহাসণিং নন্দে | ৯০ ১৫। 

হাস্যাথঃ যথা রাগ ॥। 

সখি ছে! বিচারে নাহিক প্রয়োজন। 
এই কৃষ্তরূপরাশি, যাতে নিন্দে কোটি, 

বন্দি মাত্র লা যায় বর্ন ॥ ক | 



অইমঃ প্রকাশঃ। 

অর্ধব-অ্রজঙগনা-হার- লতা মাঝে মনোহার, 
মরকত-মণি সুনায়ক। 

কেবলমাঁত ইহ! নহে, আর দেখ দেখ অয়ে, 

সাক্ষাতে আছয়ে পরতেক ॥ 

চতুর্দশ-ভুবন-শ্রেষ্ট, সকলের মহা-ই, 
নীলমণি-ভূষণ-আকার । 

বসিয়াছে গোপী-টরে, . অসংখ্য অসংখ্য সফরে, 
অতএব করি নমস্কীর ॥ 

জলধিদুভিতা যত, লক্গমীগণ আছ কত, 

বিষুঃরূপের পাদ সংবাহয়ে। 
নিজপাদ-স্পর্শে তার, কুচকুস্ত মনোহার, 

যেই তীহা সদাই রময়ে ॥ 

অখিল টবকুণ্টগণে, প্রকাশাতি মনৌরমে, 

বিঞুররূপে যে করে বসতি । 
তাহার প্রেয়মা যত, লন ।গণ অবিরত, 

তার বকছে মণিরূপে স্থিতি ॥ 

কিংবা জম্মনীগণ যত, যে আতষে অবিরত, 

বেণুগান করি মনোরম । 

তার কুচকুস্তে সদা, ,তাপ দেন অবিরতা 

সারে মুঞ্রি করউ বন্দন | 

১৮৭ 

১৫ 

৪ 



১৮৮ উ।কৃষকর্ণামৃতম্। 

অতঃপর রাই কে'বা, সর্বগোপাঙজনা কেবা 

করে কঞ্ণচলীলার বিষয়। 

সে সব শৌভা দেখিয়া, লীলাশুক ত্বখী হএঞা, 
হর্ষভরে শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৯০ ॥ 

তথাহি-_ 

কান্তাকুচ গ্রহণবিগ্রহলবৃলক্ষমী- 

' খণ্াঙ্গরাগনবরঞ্জিতমঞ্তুলত্রীঃ | 

গণ্ুস্থলীমুকুরম গুলখেলমান- 

ঘন্মান্কুরঃ কিমপি গুক্ষতি ক্দেবঃ ॥ ৯১ 

অস্যার্থ) যথ!-_-রাগঃ | টা 

সথি হে! ক্রীড়ারত এই কৃষ্ণচন্দ্র । 

কোনি সুমাধুরীন্ফুলে, মাল্য গাখে মনোচর, 

দরশনে কি নহে আনন্দ ॥ প্র ॥ 

চুন্বনালিঙ্গনাধর- পান লাগি হুচধল, 
কান্তাকুচ করিতে গ্রহণ । ১৫ 

করে কর বারে রাই, কুটমিত ভাব প'ই, 

তাঁতে দুহে” যুদ্ধ সুমোহন ॥ 

কিবা রাই জিন্বারে, বাণী কনে মনো: ১3, 

বাক্যমালা গাখে মনোহর | 



হাঃমত প্রকাশং | 

কহিতে দেখে মার, অঙ্গরাগ লাগে তীর, 

অঙ্গে নিজ অঙ্গরাগ-ভর ॥ 

এইরূপ কলহ কেলি, করে হস্ত ঠেলাঠেলি, 

ভাতে কান্তা-উরোজ-কুস্কুম ॥ 

সিন্দুর চন্দন যত, খণ্ড খণ্ড নব মত, 

শ্বাম-অঙ্গে লাগে মনোরম ॥ 

গোবিন্দের অঙরাগ, কুষ্কুম-চন্দন-দাগ, 

লাগে সব অঙ্গে রাধিকার । 

এ অঙ্গে ও অঙ্গরাগ, দুহে? ছিন্ন ভিন্ন ভাব, 

এ শোভার না পাইয়ে পার ॥ 

রতিযুদ্ধ-শরমজ্তল- ভরে দুহু কলেবর, 

ঘণ্মান্কুর গণ্ডে খেলমান। ৃ 

দুছ' গণ্ড সুদর্পণ তাতে ঘন্দবিন্দুগণ, 
মাধুরী গ্রহণ মনোরম ॥ 

এইরূপের অন্ত নহে, বিশেষ মাধুর্া তাহে, 

দেখিয়! আশ্চর্য্য করি কহে। 

১৮% 

১৬. 

১৫ 

কর্ণামৃতকথা এই, অমত হইতে ন্ুধা যেই, 

গুনি কুষ্ণকণ সুখী বাহে || ৯১1 

ভথাহি-- 



১, 

ঞ 

্ীকষ্ণকর্ণারুতম্। 

মধুরং মধুরং বপুরশ্থয বিভো- 

মধুরং মধুরং বদনং মধুরমূ। 

মধুগন্ধি মৃদুশ্মিতমেতদহো। 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম ॥ ৯২ | 

অস্যার্থ, যথা__রাগঃ ॥ 

সখি হে ! কৃষ্ণ-অঙ্গ অতি মনোহর । 
মধুর হৈতে সুমধুর, বহে চন্দ্র জ্যোতস্বাপুর, 

ত্রিভূবন তাহাতে উজোর ॥ঞ। 

কছিতেই মুখচন্দ, প্লেখি পুন হাসে মন্দ, 

মাঁগা ঢুলাইয়া কহে বাঁণী। 

মুখ অতি শ্রমধূর, তাহা হতে স্মধুর, 

তাহ! হৈতে স্মমধুর মানি ॥ 

বাহিতেই দেখে স্মিত, সশীতকাঁর কহে শিত, 

| তচ্ভশী চাঁলাইয়। অতিশয় 

মুদ্ূস্মিত সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর, 
তাহা হৈতে মধুরাতিশয় ॥ 

তাহা টছাতে হৃমধুর- তম তি রসপুর, 

স্মিত কণ। কহনে না হয়। 

মুখাজ ,বহযে গন্ধ, যাতে গোপনারী অন্ধ, 
রুষ্তমুগ্ন-হৃমাধুাময় ॥ 

ছু 



অট্টমঃ প্রকাশঃ | 

কছিতেই কৃষ্চবেশত . দেখায় মোহনবেশ। 
তাহা দেখি কহে পুনর্ববার । 

কষ্ণকর্ণীমৃতগাথা, শুন ছাড় অন্য কথা, 

যাতে সর্বব-মীধুষ্যের সার ॥ ৯২। 

তথাহি-_ 

শৃঙ্গার-রসসর্ববস্বং শিথিপিগ্থাবিভূষণম্। 
ঝন্ভীকৃতনবাকা রমাশ্রয়ে ভূবনাশ্রয়ম্ ॥ ৯৩ ॥ 

অন্যার্থ; ষখা-_রাগঃ ॥ 

সখি হে! 'এই যে শৃঙ্গাররসরাজ। 

বন্ড আছে রসগণ, তাহার সর্ববন্যধন, 

আশ্রয় লইন্র মুঞ্রি আজ ॥ প্র ॥ 

কেবল যে পেছো নহে, আর শুন শুন অয 
অখিল ভুবনে জীব যত। 

তাঙ্থার আশ্রয় যে, এতাদৃশ হৈয়া সে, 
অঙ্গীকার নিরাকার মত ॥ 

নযাকার শবে কে নতুন আকার-ময়ে, 

সর্বক্ষাণে স্বীকার বাহার । 

, কেবল নবীন রূপ, সদা নব নব ডূপ, 
মুত্তিমান্ তুল্য নহে যার ॥ 

৯৪৯. 

১৬ 

১৫ 



২১৯২ জীকুষণকর্ণামৃতম্। 

শিখিপিগ্থ-বিড়ৃষণ, গোপবেশ সুমোছন, 
রক্ষার মোহন কৈলা যে। 

জনন্ত-বৈকুণ্টনাথ, ্রঙ্গা রুদ্রগণসাথ, 
ইন্দ্র াদি গণাশয় সে॥ 

এতেক বৈভব ধার, নিকটাগমন তার, £ 

দেখি লীলাশুকের আনন্দ । 

উন্মস্ত হইয়া বোলে, আননানাগরে ডোলে 

অত্যাশ্চর্যা করিয়া নির্ববন্ধ ॥৯৩ ॥ 

ইতি প্রীকৃষ্ণকর্ণীমূতে পুনঃ শ্্ীরাসক্ষর্তো 
রাদলীলাবর্ণনং নাম অফ্টম; প্রকাশঃ ॥ ৮ ॥ ১৫ | 



নবমঃ প্রকাশঃ । 
রসামৃতান্জৌ গৌরাঙ্গ নমঃ কাঁরণকারণে। 
নমশ্চৈতন্যকষগাখ্যে নমঃ প্রেম প্রদাঁয়কে ॥ 
জয় জয় শ্রীকৃষ্চচৈতম্য নিত্যানন্দ । 
জয়াদবৈত্চন্দ্র জয় গৌরভভ্তবুন্দ ॥ 
জয় রূপ সনাতন ভট্-রঘুনাথ । 

জয় জয় রাধাকুষ্জ ভকত-সমাজ ॥ 

জয় শ্রীআাচাধ্য গ্রভুপ্রেম মুত্তিমন্ত। 
ধীর নামে জীয়ে ভব তরয়ে ছুরম্ত ॥ 

মুগ্চি পাপী কিবা জানো এই কৃষ্ণকথ। । 
তায় করুণায়ে মোরে বোলায়ে যে কথা ॥ 

আমার প্রভুর প্রভূ আচার্য ঠাকুর । 
এঁছে সে ভরসা মনে হইয়াছে প্রচুর ॥ 
ঠাকুর বৈষ্ণব পায়ে পড়ি করে” নতি। 
ন। লইবে মোর দোষ মোর নাহি গতি ॥ 

তোমরা করুণা কর তবে আমি জীয়ে। 
কিবা জানি কৃষ্ণকথা কিবা বা লিখিয়ে ॥ 

শুন শুন ভাগবত ! কৃষ্ণকর্ণান্বত। 

শুনিলে জানিবে ভাব নিজ-অভিমত ॥ 
রাখিবে যতনে গ্রন্থ প্রাণতুল্য করি।* 

অমূল্য রতন যেন রাঁখিয়ে জঙ্ছরি ॥ 

৯৭ 

৯৫ 

ন্০ 



১৯৪ শ্ীকুষ্ণফণীমৃত্ম্। 

তথাহি-_ 
নাদ্যাপি পশ্যতি কদীপি নিদর্শনায় 

চিত তখোপনিষদাং সুদৃশাং সহশ্ম্। 

স ত্বং চিরা্নয়নয়োরনয়োঃ পদব্যাং 

স্বামিন কদা নু কৃপয়া মম সন্নিধসে ॥৯৪॥ ৫ 

অন্যার্থট যথা-_রাগঃ ॥ 
হে স্বামিন! কৈছে-ভাতি করুণ! তোমার । 

ব্রজবধূ-নেত্রো্পলে, দৃশ্য তুমি নিরত্তরে, 
মোর নেত্র-আগে দেখা তার ॥ প্রু॥ 

এত কহি চিন্তে মনে, পুর্বে যৈছে বিজ্ষ রণে। 
তৈছে স্কত্তি দেখি কিবা আমি। 

পুন কহে সেহে! নহে, বহুকাল ব্যাপি রছে, 

তেই বুঝি কৃষ্ণ আইলা জানি | 

মনে ইহ! উচুক্থিয়া, কহে জতি হর্ষ পাঞা, 
| আহে কৃষ্ণ যদি বল হেন। ১৫ 

অন্য-নেত্র-দৃশ্য নহি, তুমি গোপীতাবময়ী, 
তেই তোর দেখ! দিল হেন ॥ 

তবে শুন তাঁর কথা, প্রকৃত পুরুষ এখ।, 
মোর দেহ এই বিদ্যমান । 

“পুরুষের “দুর্ঘটন, এই রূপদয়শন, ২০, 
এই লাগি' হয়ে স্ফ,তি-ভান। 

6 
চা 



নবম প্রকাশঃ । ১৪৯৫ 

তবে যদি বল হেন, পুরুষ নহে বা কেন, 

তাহাতেই ক্ষতি হৈল কি। 
গোপীভাবে যেই ভজে, তারি দৃশ্য আমি ব্রজে, 

তবে শুন তদ্ুত্তর দি ॥ 

বন্ধ করি শির ঢালি, কছে গুণাধিক বলি, ৫ 

গন শুন ওহে ব্রজপ্রাণ। 

বেণুনাদ মত্ত! যত, ত্রিজগতে নারী কত, 

তথা কত মুনিকন্াগণ ॥ 

সহস্র সহস্র কত, ধায়ে ষেন উনমন্ত, 

তোম। দেখিবার আশ। করি। ১, 

সাক্ষাতে তোমার দেখা, থাকুক ত৷ পাবে কোথা, 

চিন্তেহো৷ অদ্যাপি নাহি হেরি ॥ 

যদ্বা উপনিষদা দি, সহ সে ভাবে সাঁধি, 

অদ্যাপি না দেখে এইরূপ । | 

তবে যদি বগ সেই, অমুন্তি সকল যেই, ১৫ 
কেমনে দেখিবে মেই রূপ ॥ 

তবে শুন তেকারণ, যত গোপাঙগনাগণ, 

নয়নের দৃশ্য তুমি সদা! 

তবে মোর সাক্ষাৎ হৈলা, কিবা কৃপা প্রকাশিলা, 
কহ মোরে সে নির্থয়কথা | ২০ 



১৯৬ ীরষ্ককর্ণামৃতম্। 

এই মতে পুনর্ববার, দেখে শোভা মনোহার 
গোবিম্দের শ্রীমুখকিরণ। 

সৌষ্ঠব বর্ণিতে চাহে, বর্ণনা সে নাহি হয়ে, 
সংশয়ে পুদ্ধয়ে সেই ক্ষণ ॥ ৯৪ ॥ 

তথাহি--. ৫ 
কেয়ং বাস্তিং কেশব তুমুখেন্দোঃ 
কোহয়ং বেশঃ কাপি বাচামডূমিঃ 
সেয়ং সোহয়ং স্বাদতামঞ্জলিস্তে 

ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শত্ব।ং নমামি ॥ ৯৫ 

অন্যার্থ যথা-রাগঃ ॥ ১০ 
হে কেশন! সিদ্ধ স্থকুধিংতকেশচুড় । 

এ তোমার মুখেন্দুককাতি, কি এই মোহন ভাঁতি 

কিবা এই বেশ স্থমধুর ॥ ঞ্র॥ 

ফদি বল পূর্বে তুমি, বর্ণন করিল! জানি, 
সেই মুখ-ইন্দু সেই বেশ। ১৫ 

তবে গুন চাহ কহি, এই কান্তি বেশ যেই, 

অনির্ধ্ধ!চ্য বাণীবর্ণাজেশ ॥ 
যদি কহ বর্ণিতে নার, মনোনেত্রাম্বাদ কর, 

তাঁতে শক্তি নাহি তাহ! শুন। 

' মোর মেত্রাস্বাদ নহে, গোপী সদা আস্বাদয়ে, ২০ 
মুখকান্তি বেশ সুখে দুন 



নবমঃ প্রকাশঃ । | ১৯৭ 

আপনি জাস্বাদ কর, মোর বুদ্ধি হৈল জড়, 

বর্ণনা আঁন্বাদনে যেই আঁশা। 

তাহাতে নাহিক কাধ, তোমাকে অযুত সাজ, 

রহু পুন পুন নতি ভাষণ 

কিংবা তোহে নমস্করি মোরে বু কৃপা করি, ৫ 

যদি আপি দিলে দরশন। 

তবে মোর নেত্র-মনে, আবাদ করাও মেনে, 

পুন পুন করো! নতিগণ॥ 

অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র, নিজকর্ণামূতবন্ধ। 
লীলাশুকের যতেক বর্ণন। ১০ 

অদর্শন-দুঃখ জন্য, দর্শন-আনন্ন-জন্য, 

উনমাদপ্রলাপ-বচন ॥ 

তাহা পুন শুনিবাঁরে, ক মনে সাধ কল্পে, 
অতিশয় আনন্দিত হৈয়া। 

লীলাশুক বর্ণিতে নারে, নমন্করি মৌন ধরে, ১৫ 

কৃষ্ণ কহে সে রীত দেখিয়া ॥ 

গুনিবারে সে বর্ণন, ' শ্বমুখাঁদি বিলক্ষণ, 
তারল।গিতার সনে শ্যাম। 

ঈশবরান্তর-ভজন, কহে কর স্ু রর, 

ভাঁব-নিষ্ঠা করে উদ্ঘাটন । ২৭ 



১৯৮ শরীকৃষণকর্ণামৃতম্। 

এইরূপ বিবাদে হরি, স্থাপে নিজ বাক্যাবলি, 

কৃষ্ণদনে, সেই লীলাশুক। 

কহয়ে বিবাদ যেই, কুষ্ণকর্ণামৃত সেই, 

শুন সবে পাবে প্রেমন্থখ ॥ 

( কহে বাঁকা মনে মনে, হর্ষভাব নাহি জানে, ৫ 

তস্তরে পায়েন বড় স্্রথ ॥) 

সপ্তদশ শ্লোকে কথা, অমৃত হৈতে পরামূতা, 
গুন সভে এক-মন করি। 

একান্ততলক্ষণ যাতে, নিষ্ঠা হয় শুদ্ধমতে, 

হেন বানী অতি সুমাধুরী ॥ ১০ 

প্রথমে কহয়ে হরি, শুন লীলাশুক ! বলি, 

চন্দ্র পদ্ম আদি করি যত। 

মোর মুখ বপু যত, বর্ণিল উপম] কত, 
এবে কেনে না বণ সে মত ॥ 

ইহ! শুনি লীলাশুক, অন্থরে পাইল সুখ, ১৫ 

কষ্খপদ-নখ নিরীখয়ে | 

সে শোভাতে মগ্ন মনঃ ্রস্থারস্তে যে বন, 
সেইরূপ শ্লোক যে পঢ়য়ে ॥ ৯৫॥ 

তথাহি-- | ৰ 
.. বদনেন্দুবিনিজ্জিতঃ শশী...  ..২ 

দশধ! দেব পদং গ্পতে। 



নবমঃ প্রকাশঃ |. ১৯৯ 

অধিকাং শ্রিয়মশ্তেতয়াং। 

তব কাঁরুণ/বিজ্স্তিতং কিয় ॥ ৯৬ ॥ 

ভন্তার্থঃ যথা-- রাগ ॥ 

অহে দেব! এই তোমার মুখচন্দ্ররাজ | 
অখগ্ড নিম্মলে জ্বল, উদয়ে চন্দ্র সবিকল, “৫ 

তব মুখের দেখি জয় কাঁজ॥ প্রু॥ 

দশখান করি অঙ্গ, সেবে পদনখচন্র, 

.. প্রসন্ন হইয়া দশরূপে। 

অদ্ঠ।পিহ তব পদ, সেবা করে অবিরত 
দেখ এই করুণার ভূপে॥ ১ 

কুষ্ণ কহে ভাল তবে, শশিতুল্য করি এবে, 

পদনখ কর হে বণন | 

তাঁতে কহে নহি নহি, শুন আম যাহা কহি, 

নখতুল্য নহে চন্দ্রগণ ॥ 

তোমার করুণ! হৈতভে, বনু শোভা হইল তাতে, ১৫ 

সেশোভাতে এ চন্দ্রের শোভা । 

নখেন্টু নির্দোষময়। "এই চন্দ্রে দৌযোদ্য়, 

তেগ্রি তার সম নহে শোভা ॥ 

তবে যদি বল হেন, আমার করুণ যেন, 

অভিশয় সমুদ্র আকার । ২০ 



২%% শ্রীকঞচকর্ণামূতম্। 

তাঁপ কিয়ে এই ফল, তবে শুন কহি বোল, 

এ করুণ! অতি অল্পতর ॥ 

এ লাগি গগন শশী, সাঁম্যে ত অযোগ্য বাসি, 

এই আমি কহিল নিয়ম। 

এইরূপে কৃষ্সনে, কহে বাদ বাণীগণে, ৫ 

হৈয়৷ অতি হরবিত মন | 

কৃষ্ণ কহে শুন অহে, বর্ণিয়াছ তুমি যানে, 

দট করি কহ এইবাণী। 

বন্ছপগ্তণ যাঁতে হয়, এক দোষে দোষী নয়, 

মৃগাঙ্কে কি চন্দ্র দোষ গণি ॥ ১০ 

চন্দ্র ব পছ্ের সম, মুখ না বর্ণহ কেন, 
«*.  ভাহাতে ব| কিবা দোষ হয়। 

এত শুনি কৃষ্ণনানে, বিবাদ করিয়া ভণে, 

ভঙ্গী করি নানা কথা কয় ॥ ৯৬॥ 

তথাহি _ ১৫ 
তত তুনদুখং কথমিবা্ব,জতুল্যকক্ষং 
বাঁচামরাচি ননু পর্ববণি পর্রবণীদ্দোঃ | 

তৎ কিং ক্রবে কিমপরং ভুবনৈককাস্ত- 
বেগু তদাননমনেন সমং নু যত হ্যা 1৯৭॥ ২০ 



নবম প্রকাশঃ । ২৪৯১ 

অস্তার্থ যথ!-- রাগঃ ॥ 

জহে কৃষ্ণ ! সব নিন্দে তব মুখচন্দ্র। 

উপমা দিবারে নাই, পদ্মতুল্য কিবা তাই, 
ইন্দুতুল্য কহি অতি মন্দ ॥ ধ্রু॥ 

প্রতি অমাবস্যা! পাইলে, চন্দ্র ষেবা দশ! ফলে ৫ 

সে কথা কহিতে নাহি ঠাঞ্জি । 

লর্ববক্ষয় হয় সেই, কাস্তিলেশ তাতে নাই, 

এই লাগি তুল্যে নাহি গাই ॥ 

চন্দ্রের চয়ণ ঘাতে, পদ্ম বায় অধংপাতে, 

সে পদ্ম কেমন মুখতুল্য । ১০ 

এই লাগি জানি আমি, কহিল সকল বাণী, 

তব মুখ-উপম। অতুল্য ॥ 

কৃষ্ণ কহে তুল্য নহে, ন৷ হুক্ শুনহ অন্ধে 

বর্ণিতে বাসনা যদি হয়। 

তবে অন্যোপমা দিয়া, বণ মুখ মন দিয়া, ১৫ 

শুন ক্ষণে বিমধিয়া কয় ॥ 

তব ব্রজ্জবিলাসী যে, স্বরূপ অন্থুত সে, 
হয় হয় জানিল জানিল। 

অপর স্বরূপগণ, কত আছে"হ্বদন, 

তার তুল্য বৌল না বুঝিল ॥ ২০. 



২২ শীকষ্চকর্ণামৃতস্। 

শুনহ গোস্বামি! কহি, তব মুখতুল্য শাহি, 
বৈকুষ্ঠের নাঁথগণ নয় । 

আমি তুল্য দিতে নারি, দেখ তুমি স্থৃবিচারি, 
তব মুখতুল্য কে আহয়॥ 

কৃ কহে অহে তুমি, ক্ষিপ্ত হেন দেখি জামি, ৫ 

সে মুখে এ মুখে এক মোর । 
বে কেনে তুল্য করি, না বল বিচার করি, 

কি হেতু তাঁধারে কহ ওর ॥ 

শুনি কহে হেতু শুন, যে হেতু না হয় উন, 
কহিয়! হৃদধে বিভাবয় | ১০ 

এ কর মার্জনা সহে, ধীরে ধীরে করি কহে, 

তব মুখতুল্য কেহ নয় ॥ 

এণ্তোমার মুখ অতি, মনোহর সৃমহতি, 

ভূবনের কমনীয় ঠাম। 

যাতে বেণু বিলাসয়ে, সদ! সুধা বরিখয়ে, ১৫ 

এই লাগি তুল্য নহে আন ॥ 

কৃ কছে যদি হেন, তবে কবিগণ কেন, 

চন্দ্র-পপ্লু-তুল্য বলে মুখ । 

" তুমি কেন নাহি বল, বিবাদেই সদ! ডাল, 
শুনি হাঁসি কহে ছুই ক্লক ॥৯৭॥ ২৭ 



নবমঃ প্রকাশঃ | ২৯৩ 
তথাহি-_- 

ুশ্রাষসে শৃণু যদি প্রণিধানপুর্ব্ং 
ূরবৈরবপূর্ববকবিভিন” কটাক্ষিতং যত। 
নীরাজনক্রমধুরাং ভবদাননেন্দো- 
নিব্যাজমহতি চিরায় শশিপ্রদীপঃ ॥ ৯৮ ৫ 

অখগুনির্ববাঁণরসপ্রব/ছৈ- 
বিখগ্ডিতাশেষরসান্তরাণি। 
ভাধন্ত্রিতো দ্বান্তস্থধার্ণবানি 
জয়ন্তি শীতানি তব ন্মিতানি ॥ ৯৯। 

অনয়োরর্৫থঃ যথা-সরাগঃ ॥ ১০ 
শুন অহে! বিদঞ্শেখর। 

শুনিতে যদি ইচ্ছ! রে, সাবধানে শুন তহে, 
পূর্বে যত বর্ণে কবিবর ॥ প্র ॥ র 

কটাক্ষ নাকরিতারে,  কেবা তাতে চিত্ত ধরে 
চন্দ্র-পন্প-তুলায তোম। মুখ । ১৫ 

যেই সব বর্ণিয়াছে, সেই কথা কেবা বাছে, 
শুন কহি কারণ অনেক ॥ 

এই যত চন্দ্রগণ, তুয়া মুখনিশ্মঞ্জন, 
করি দূরদেশে ফেলাইতে | 

প্রদীপের তুল্য বলি, এ মোর রচনাভালি, ২০ 
দীপতুল্য কহি এহি মত ॥ 



৩৪ শ্রীকষ্কর্ণামৃতম্। 

এ তোমার মন্দশ্যিতে, সর্বৌপমাবলি জিতে, 
জয়যুক্ সদাই বিরাজে । 

জখগড-নির্ববাণরস প্রবাহ জানন্দ যশ, 

দেখ এই অপরূপ সাজে ॥ 

বনুরস অন্তরা ।ণ, স্যক্কার করিতে ধনী, 

যে স্মিত বিখণ্ড করি বলি। 

এইত স্বভাব যাঁর, হেন ম্মিত কেব। আর, 

উপম! দিবারে শক্তি ধরি ॥ 

স্থধাসিক্ধু বষে যেই, “হেন স্মিত যাতে হই, 

শৈত্য হ্মাধুধ্য রসানন্দ । 
তাহার পরম কাঁষ্টা, সর্ববমনোনেত্র ইস্ট, 

সম কেহ না হয় নির্ববন্ধ | 

কৃষ্ণ কহে কত কত, রসিক মধুর যত, 

লোক মাঝে সত্দা নিবসয়। 

কেনে ভাহা সভা ছাঁড়ি। মৌ"লহে বিবাদ করি, 
মোরে স্তব কর অতিশয় ॥ | 

ইহ! শুনি সেই গণে, অবজ্ঞা করিয়! ভণে, 

কৃষ্ণ প্রতি সবিনয়ে বাণী । | 
কুষকর্গামৃতকথ।, অমৃত হৈতে পরাম্ৃতা। 

গুন সত দর্বা-রমখানি ॥ ৯৮1৯৯ | ২ 



ন্বধঃ প্রকাশঃ | 

তথাহি--- 

কামং সন্ত সহশ্শঃ কতিপয়ে 

সারহ্াধৌরেয়ন্ডাঃ 
কামং বা কমনীয়তাপরিমল- 

স্বারাঁজাবদ্ধব্রতাঃ | 

নৈবৈবং বিবদামছে ন চ বয়ং 
দেব প্রিয়ং ব্রমহে 

যু সত্যং রমণীয়তাপরিণতি- 

স্বত্ঘান্খ পারং গত! ॥ ১০৩ 

অস্যার্থ যখ!__-রাগঃ ॥ 

অহে দেব! শুন আমি কহি সত্য বাঁণী। 

তব সঙ্গে সত আমি, ন! কহি বিবাদ বাণী 

স্তুতি করি না কহিয়ে আমি ॥ ঞ্ ॥ 

রসিকশেখরগণ, লোকে কেনে কহে যেন, 

সহস্র সহম্র ঈশগণ। 

তার মধ্যে তুমি-অতি, মাধূর্য-ম্বারাজ্জা-ভতি 

আন নহে কেছ তব দম॥ 

সত্য বলি শুন হরি, ২ রূমণীয় গমাধুরী, 
তুমি তার সকলের পীর | 

৯৮ 

৫ 

ও 

৯৫ 

৮ 



২৪৬ শ্রীকৃষ্ণকর্ণীমৃত্ডম্। 

সর্বাশ্রয় তুমি মেনে, স্ববাবধি রসগণে। 
সহজেই বিবাদ কি আর ॥ 

পুর্বে আমি কত কত, বর্ণিয়াছি যত যত, 
ইদ্রানী সফল হৈল তা.। 

আঁমাঁর কবিত্বগণ, সাফল্য হইল জনম ৫ 
এত কহি শোকে কহে কথ! ॥ ১০০ ॥ 

তথাহি_- 

গলদ ব্রীড়া লোল! মদনবিনতা গে'পবনিতা! 
মদস্ফীতং বীতং কিমপি মধুরা চাপলধুরা | 
সমূজ্জ স্তাগুক্ষামধুরিমকিরাং মাদৃশগিরাং ১ 

তঁয়ি স্থানে যাতে দধতি চপলং জন্ম নফলম্ ॥ ১০১ 

অন্যাথঃ যথা--রাগঃ ॥ 

শুন নাথ! এই সত্য ঝাণী। 

তুমি যদি শুন তাহা তবে মানি ভাগা ইহা, 
বিশেষ উত্তম তাঁরে মানি ॥ ঞ | ১৫ 

মোর এই বাণীগণ, যাতে মধুবরিষণ, 
নুন্দর গাথনি মনোরম । 

তি ল্যান যায় যবে জন্ম ধু) হয় ভবে, 
ভাল দ্রব্য ভোহে প্রান্থি কাম ২ 



নবমং প্রকাশঃ 

আমার কবিত্বগণ, অসদৃগুণ-অধ্যাসেন, 

পুর্বে অতি সস্কোচিত ছিল। 

ইদানী তোমার স্থানে, গেলে হৈল ফুল্লমনে, 

সহজ গুণ অনন্ত বর্ণিল ॥ 

জন্মের চাপল্য জানি, মানি নিল মোর বাণী, 

এবে অতি প্রফুল্ল হইল! | 

এতেক কহিতে কাছে, দেখে গোপনারী আছে, 

তাহ! দেখি কহিতে লাগিলা ॥ 

কেবল বরাকবাণী, জন্ম ধন্য হৈল জানি, 

এহো। নহে শুন কহি অর। 

কিন্তু রূপগুণরাগা, অতিশয় পুর্ণভাগ।, 
গোপী-জন্ম ধন্য ধন্য সার ॥ 

কৃষ্ণ কহে গোপীগণ, নিজ মিজ পরিমন, 

তাতে জন্ম সফল তাহার । 

তেঁহে৷ কহে তাহা কহি, পূর্ব্বে তোমা নাহি পাই, 
পতি-কোলে দেহত্যাগ যাঁর ॥ 

তোমীর বিষয়ে প্রেম, ধৈছে দশবাণ-হেম, 

তাতে তারা নম্র অনুক্ষণ। 

তে কারণে সুচঞ্চলা, ত্যক্তলজ্জাপ্মু বিহবল!, 

তেঞ্ি জন্ম ধন্য শৌপাগণ ॥ ই* 



২৮ শ্রীকষ্কর্ণামু ম্। 

ওরূপ লাবণ্য দেখি, দশীতকারে ঝরে আখি, 

কহে এই কৈশোর-বয়স। 

ইহার সফল জন্ম, তব স্থানে স্থিতি-মর্ঘ, 
কাম মদে স্ফীত অহনিশ ॥ 

কৃষ্ণ কহে অন্যগণে, দেবত! মনুষ্য জনে, ৫ 

কৈশোর কি সাফল্য না হয়। 

গুনি কহে তাহা শুন, অস্থির তাহাতে পুন 

রাঁসকুগ্লীল! নাহি তাঁয়॥ 

তথাহি-_বিষুপুরাণে_ 

“সোইপি কৈশোরকবয়ো। মানয়ন্ মধুসুদনঃ | ১৭ 
রেমে স্ত্রত্ুকূটস্থঃ ক্ষপান্থ ক্ষপিতাহিতঃ 0 

রসামৃতসিক্ষৌ। চ-- 
“বাচ। সুচিতশর্করী রতিকলা- 

প্রাগল ভ্যয়া রাধিকাং 

ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়- ১৫ 

শ্নগে সখীনামসৌ । 
তত্বক্ষৌরুহচিত্রকেলিমকরী- 

পাণ্ডিত্যপারং গত: 
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়না 

কুপ্জে বিহারং হরিঃ 1” ইতি ২ 



নবমঃ প্রকাশঃ! ২০৪৯ 

এতেক কহিতে দেখে, নৃতাঁদি চাঞ্চল্যরীতে, 

তাতে কহে চাপল্যর ধুরা। 

চপল মানস আর, বাতাদি মাধুর্্যসার, 
তাঁহা দেখি কহে অতি-ত্রা ॥ 

একাঙ্গে অশেষ নারী, পার্খবস্থিত মনোহারী, € 
গোবিন্দের নৃত্যগতি রঙ্গ | 

পরম মনোজ্ঞ ঠাঁম, চাঁপ্ল্য সাফল্য নাম, 

যাতে করে হেন পরবন্ধ ॥ 

রসামৃতসিক্কৌ। চ-_ 
“অঘহর কুরু যুগ্মীভূয় নৃত্যং ময়ৈব ১০ 
স্থমিতি নিথিলগোপী প্রার্থনাপুর্ভিকামঃ | 
ব্যতনূত গতিলীলা-লাঘবোন্মীৎ তথাসৌ 

দর শুরধিকমেতাস্তং যথা স্ব্বপার্থ্ে ॥” ইতি 
অতএব ন কেবল, মোর বাণী গাঁথা ফল, 

কিন্তু গোপীর কৈশোর চাপল। ১৫ 
সভারি সফল জন্ম, জানিয়। কহিল মণ্ম, 

উত্তমের তব প্রাপ্তি ফল ॥ 

অতঃপর ভাবোস্তাব, ড় হর্ষাহ্ষ লাভ, 
নার্ডিগণ মিশাল বচন। 

পুন কৃষ্ণ শুনিবারে, কৌতুক অন্তারে বাঁড়ে ২ 
তাহ লাগি কহে হষ মনে॥ 



২৪৮ শ্রীকৃষ্কর্ণামুম্। 

ওরূপ লাবণ্য দেখি, সশীৎকারে ঝরে অখখি, 

কহে এই কৈশোর-বয়স। 
ইহার সফল জন্ম, তব স্থানে শ্থিতি-মর্শ, 

কাম মদে স্ফীত অহনিশ ॥ 
কৃষ্ণ কহে অন্যগণে, দেবত! মস্ুষ্য জনে, ৫ 

কৈশোর কি সাফল্য না হয়। 

শুনি কহে তাহা শুন, অস্থির তাহাতে পুন 
রাঁসকুগ্লীলা নাহি তায়। 

তথাহি-_বিষুপুরাণে_ 

“সোইপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসুদনঃ | ১২ 
রেমে স্ত্রীরত্বকূটস্থঃ ক্ষপাস্ ক্ষপিতাহিতঃ ॥” 

রসামৃতসিঙ্কৌ চ-- 

“বাঁচ1 সূচিতশর্করী রতিকলা- 

প্রাগল ভ্যয়া রাধিকা 

ত্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়- ১৫ 

ন্নগ্লে দখীনামসৌ | 

তথ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরী- 
পাগ্িত্যপারং গতঃ 

কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন 

'কুপ্তে বিহারং হরিঃ 1” ইতি ২ 



নবমং প্রকাশঃ! 

এতেক কহিতে দেখে, নৃত্যাদি চাঁঞ্চল্যরীতে, 

তাতে কহে চাপল্যের ধুরা। 

চপল মানস আর, বাতাদি মাঁধূয্যসার, 
তাহা দেখি কহে অতি-ত্বরা ॥ 

একাল অশেষ নারী, পার্খবস্থিত মনোহারী, 
গোবিন্দের নৃত্যগতি রঙ্গ । 

পরম মনোজ্ঞ ঠাঁম, চাঁপল্য সাফল্য নাঁম, 
যাতে করে হেন পরবন্ধ ॥ 

রসাম্ৃতসিন্ধৌ চ-_ 

“অঘহর কুরু যুগ্মীভূয় নৃতাং ময়ৈব 
স্বমিতি নিখিলগোপী প্রার্থনাপুর্ভিকামঃ | 
ব্যতনুত গতিলীলা-লা ঘবোম্মীৎ তথাসৌ 
দদৃশুরধিকমেতান্তং ধথা স্বন্বপার্থে ॥” ইতি 

অতএব ন কেবল, মোর বাণী গাথা ফল, 

কিন্তু গোগীর কৈশোর চাপল। 

সভারি সফল জন্ম, জানিয় কহিল মন্ম, 
উত্তমের তব প্রাপ্তি ফল ॥ 

তঃপর তাবোস্তাব, ঞোঁঢ় হর্যাহর্ষ লাভ, 
জর্ডিগণ মিশাল বচন। 

পুন কৃষ্ণ শুনিবাঁরে, কৌতুক অন্তরে বাটে ২৯ 
তাহ! লাগি কহে হধ মনে। 



২১৬ শ্রকৃষ্ণকর্ণীমৃতম্। 

শুন অহে লীলাশুক, কি কহিয়। পাও সখ, 

_ সর্বভূতে যে ঈশ্বর আছে। 
তাহার ভজন ছাঁড়ি, সদা স্তব কর মোরি, 

গীতাশান্ত্ে ষাঁর গুণ গাইছে 

গোয়ালের পুজ আমি, সর্বোত্তম করি তুমি, ৫ 

সদা কেনে করহ বর্ণন। 

শুনি হর্ষ ঈর্ধ্যাগমে, নিজহস্ত-সঞ্চালনে, 

কহে বাণা অভি মনৌরম ॥ ১০১ ॥ 

তথাহি-_ভূবনং ভবনং বিলাঁসিনী শ্রী- 
স্তনয়স্তামরসাসনঃ শ্মর্চ | ১০ 

পরিচারপরম্পরাঃ সুরেন্দ্র 

স্তদপি স্বচ্চরিতং বিভো! বিচিত্রম্ ॥ ১০২ ॥ 

অস্যর্থঃ থা--রাগঃ | 

শুন প্রভু! সর্বব অবতারি। 

সর্বব অন্তর্যামী যেই, _. ভূবনভবন সেই, ১৫ 

তাহার আশ্রয় তুমি হরি ॥ গ্র। 
তাঁছাতে হইতে তব, অনন্ত এশ্বরা সব, 

দৃশ্টমান অডূত সকল। 

নেত্র-রলায়ন ধ্ত, উত্তম চরিত কৃত, 

বিচিত্র পরার ধনোহর ॥. . . ২, 



নবম; প্রকাশঃ | ২১১ 

কুচ কহি যদি হেন, দৃশ্বমা নৈশব্যযগণ, 
বিষুঃবামনাদি যত গণে। 

কত কত মহাডৃত, চরিত্র প্রকাশ পৃ, 

তারে ভক্ত হৈয়া এক মনে ॥ 

শুনি মন্দ হাসি কহে, ইক্দ্রাদি দেবতাঁচয়ে, ৫ 

তীর পরিচধ্যাতে নিপুণ। . 

যুদ্ধ-মাদি ভয় যত, পালনাদি কৈল কত, 

তাহ! হৈতে তব বছ গুণ । | 
মধুর এশবরয্যময়, উত্তম চিত্রচয়, 

সাক্ষাতে আছয়ে দৃশ্যমান । ১৭ 

গুনিয়! গে[বিন্দ কনে, দ্ধাদিবিমুখ নহে, 

গর্ভোদকশায়ী পুরুষ নাম । 
তজন করহ তারে, সর্ধ্বদেব তঙ্ষে যারে, 

এত শুনি লীলাশুক কয়। 

অধোনেত্র চালনাঁয়। * কহে করি হয় হয়, ১৫ 

তার পুত্র চতুম্মুখ হয়। 

তাতে হৈতে স্থি আদ, কেলিরপোত্দ সাধি 
সর্ধবান্ত চরিত্র তোমার । 

মধুর রসময় যত, লীলাসুষি অবিরত, 
দেখ! যার নাহি হয় পার । ২, 



৫১২ শ্রীকঞ্চকর্ণামৃতম্। 

শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কহে, ভাল জানিলাম অহ্থে, 

আদিরসে রসিক ভক্ত তুমি । 
তবে পরব্যোমেশ্বর, ভঙ্গ লঙ্ষমীনাথবর, 

নিশ্চয় কহিল তোহে আমি ॥ 

শুনি উর্ধভূরূ চালি, কহে তারে পদ্ভাবলি, ৫ 
তথা এক লশ্গনী-বিলাসিনী। 

ত1 হৈতে মধুররস- ময় তব সুবিলাস, 
কোঁটি কোটি রঙ্গিণা নঙ্গিনা 

তথাহি--পনায়ং শিরোইঙ্গ উ নিতীন্তরতেঃ 

প্রসাদ” ইত্যাদি ॥ ১৪ 

রুক্িণ্যাদিরমণী যে হয়। 

শুনি শির চালি কহে, স্বকীয়াভাব যাতে রয়ে, 

কাম আদ দশ দশ তনয়। 

প্রতি মহিষীতে হয়, দশ তনয় আদি-ময়, 
মহিষীর কেলি আদি হৈতে। ১৫ 

অদ্ভূত তোমার, রাত, পরকীয়া-ভাবনীত। 
নর্তকী কিশোরীকুল-সাথে ॥ 

রাস-মাদি লীলাগণ, চিত্র সর্ববোষ্ঠমোত্তম, 
যাহ] নাহ অন্যরূপগণে । 

অনন্ত বিচিত্র কত, চরিত্র মহদস্তত। ২, 
মধুর এশা ভে] মনে ॥ 



নমঃ প্রকাশঃ । ২১৩ 

কৃষ্ণ কহে হয় হয়, ব্র্লীলাভীষ্ট তোঁয়, 
ভাল ভাল ভঙ ব্রঙ্গলীলা। 

€থা বাল্য পৌগণ্ড আছে, দেভাবে ভজন আছে 
শুনি লীলাশুক করে হেল! । 

ংভ্রমে ভর্জজনীতে, নির্দেশেন ভঙ্গিরীতে, ৫ 

কহে শুন শুন মহাশয়। 

( হদে দয়! কুতৃহলী, সে সব ব্যাখ্যান বলি, 
শ্লোক কহে শুনহ নিশ্চয় । ) 

কৃষ্ণকর্ণামৃতকথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা, 

ভাগ্যবান সদ আন্বাদয় ॥ ১০২ ১৬ 

তথা হি-_. | | 
দেবস্তিলোকীসৌতাগ্যকস্ত, রীমকরাঙ্ক'রঃ | 
জীয়াদ ব্রজাজনানঙ্গকেলিলালিতবিভ্রমঃ ॥ ১০৩ 

অন্যার্থ: থা-_রাগঃ ॥ 

এই দেব রাঁসক্রীড়াপর | ১৫ 

জয়যুক্ত হউ সদা, সর্বেবেপরি বিরাঁঞজিতা, 

কিশোর যে কিবা অন্য আর ॥ ঞ্র॥ 

কৃষ্ণ কহে হয় হয়, মোর কৈশোর লীলাময়, 
তোমার অভীষ্ট সেই হয়। 

ভাল তবে গোচারণ, লীল! আছে মনোরম, .২* 
তাহ! তুমি করহ জাশ্রয়। 

5 



২১৪ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতম্ । 

এত শুনি ভুরূভঙ্গে,। কহে যেছে গোপীসঙ্গে, 

অনঙ্গকেলিতে স্ুললিত। 

তাহাতে মীধূর্য্যপুর, বিলাপ মোহন ভূর; 

আমি তাতে হৈনু আশ্রিতে। 

কৃষ্ণ কহে এঁছে আমি, প্রথমে কহিল! তুমি, 
এইরূপ ছুলভ তোমার | 

শুনি কহে তীহা শুন, সতা তুমি ছলহ পুন, 
কেবল তুমি না হও আমার 

ত্রৈলোক্য-সৌভাগাপুর, কম্তরী মকরাহ্্র, 
হেন তোমার রূপ মনোহর । 

তোমার করুণা হৈতে,র। তোমাকে সুলভরীঙ্তে। 
মিলায় কহিল স্ুনিশ্চল ॥ 

পুন কষ্ণ মন্দ হাসি, কথনানুষ্ঠান রাঁশি, 

অসহিষ্ণু হৈল লীলাশুক | 
অতিশয় সন্ত্রমে, সৈন্য বচন-ক্রমে। ১৫ 

কহিতে লাগিলা পাঞ। সুখ ॥ ১৭৩ ॥ 

তথাহি-_ 
প্রেমদঞ্চ মে কামদঞ্চ মে 

বেদনঞ্চ মে বৈভবঞ্চ মে 

জীবনঞ্চ মে জীবিতঞ্চ মে 
দৈর্বতঞ্চ মে দেব নাপরম্ ॥ ১০৪ ॥ 

স্ব 



নবম: প্রকাশঃ । 

অস্ার্থঃ বথা--রাগঃ ॥ 

রাঁসলীলা-পর যেই দেব । 

সেই আশ্রণীয় মোর, কেবল সে কপা তোর, 

তো কৈশোর বিনে নাহি সেব ॥ গ্রু॥ 
কৃষ্ণ কহে হেতু কবা, তাহ! শুনি সেই কিবা, 

এত শুনি কহে শুন নাথ। 

তুমি মোর শ্রেমদ[তা, তোম! বিনু নাহি ধাঁত!, 
এই লাগি তুমি মোঁর নাথ ॥ 

কৃষ্ণ কহে ভাল তবে, আমি কহি শুন এবে, 

কৌমার পৌগগ্ড লীলা মোর | 
তাঁর প্রেমদাতা আমি, মাগ বর তবে তুমি, 

শুনি কহে এই বাঞ্। মোর ॥ 

সেই কামদাতা তুমি অন্ত নাঁজানিয়ে শামি 

তঙ্জাতীয় প্রেম তুমি দিল1। 

এ ভাব বিষয় হৈতে, কিশোর-শেখর হৈতে, 
অগ্কাশ্রয় নাহি হয়ে মোরা ॥ 

কেবল এমন নও, বেদ আমার হও, 

পরিপাটা শিক্ষাণ্ডর ভূমি। 
কিংবা ডান ভঞ্জিবারে, বলয়ুদি তবে আরে, 

সেজ্ঞান বেদন মোর তুমি ॥ 

২১৫ 

১৩ 

১৫ 

নি 



২১৬ শ্রীকৃষ্ণ: ধামৃত্ম্। 

কৃষ্ণ বলে জ্ঞানে যদি, অনাদর কৈলে সতি, 
বৈকুষ্ট সম্পদ তবে চাও! 

শুনি কহে শুন ভাহা, কি কহিব মাহা আহা, 

সে বৈভব তুমি আমার হও ॥. 

যে বোল বৈভব কথা, তাহা না পাইলে তথ, ৫ 

্ জীয়ে সভে প্রাণ নাহি যায়। 

ভুয়া না পাইলে আমি, না জীএ কি কহ তুমি, 

অতএব জীবন তুমি আয় | 

তুমি সে জীয়াও মোরে, তেই তুমি জীবনতরে 

ষে জীয়ায় সেই সে জীবন। ১০ 

তুয়া বিনা! অন্য নাহি, তোমারে অমর কহি, 

কেন মোরে কর উপেক্ষণ । 

কৃষ্ণ কহে লীলা-ুক' দৃঢ়তায় পাইল সুখ, 

লাধু সাধু তোমার আশয়। 
, তমার দর্শন কাঁজে। বিফলত। নহে রাঁজে, ১৫ 

বর মাগ দিব নর্দ্বথায় ॥ 

এইরূপ আজ্রেড়িতে। কৃষ্ণ কছে মন্দন্রিতে, 

তাহ! শুনি তেহ বর চায়। 

কৃষ্খকর্ণানৃত কথ . শুন'সতে মনৌরতা, 

শুনিলেই প্রেম লাভ হয় ॥ ৯*৪॥ ২ 



ন্বমঃ পরীর । ২১৭ 

তথাহি-- 

মাধুধ্যেণ বিবর্ধন্তাং বাচো নম্তৰ এ | 
চাঁপল্যেন বিবদ্ধন্তাং চিন্তা নস্তব শৈশবে শী ১০৫ ॥ 

_ অস্যার্থঃ যখা-_রাগঃ ॥ 
শুন কৃষ্ণ ! বর দিবা যবে। ৫ 

সৌন্দর্য্য বিলীসৈম্বর্যয, বাণী-আগে স্থুমাধুধ্য, 
বার্ণতে সামর্থ্য হউ তবে ॥ প্র ॥ 

তথা, ভোর কৈশোর অঙ্গ প্রাক পরবন্ধ 
অযোগ্য দেহেও যদি নহে। 

তথাপি তণ্প্রাপ্তি লাগি, মন" হউ চিন্তারাগী, ১৭ 

চাপল্যে বাঢাও বর মোহে ॥ 

কৃষ্ণ কহে এ তোমার, সহজেই বুদ্ধি আর, 
বর মাগ দিব আমি তোরে । 

এড শুনি কহে সেই, তবে দেহ বর এই, 
কহি এক শ্লোক পাঠ করে ॥১০৫ | ১৫ 

তথাহি-- : 
যাঁনি ভচ্চরিতামৃতানি রদনা- 

লেহানি ধন্যাত্বনাং 

. ঘষে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা 
রাধা বরোধোন্মুখাঃ | হ্ 

৯৯ * 



২১৮ শ্রীকষঃকর্ণীযুতম্। 

যা বা ভাবিতবেগুগীতগতয়ে! 
লীলা মুখাস্তে। রুহে 

ধারাবাহিকয়! বহস্ক হৃদয়ে 

তান্যেব তান্যেব ম ॥ ১*৬ ॥ 

অস্যাথ বথ1--রাগঃ ॥ ৫ 

কৃষ্ণচন্দ্র ! এই বর দেহ তুমি মোরে। 

যে ভুয়া চরিতানৃত রাধা-সহ অবিরত, 

রাসকুঞ্জলীলা মনোহরে ॥ প্র ॥ 

সেই সেই লীলাগণ, মোর হিয়ে অনুক্ষণ, 

রম্ছক প্রবাহ রূপ হেয়া। ১৭ 

শুকদেব আদি যত, রসনায়ে লেহা কত, 

আঁন্বাদয়ে যাহা সুখ পাঞ। ॥ 

কষৈশোর.চীপল্য যত, রাঁধীকে রোধন মত, 
দানঘাটি পুষ্পতোলাকালে। 

ভীহা দদা রুদ্ধ কাজে, থাকয়ে উৎকণ্ঠা সাজে, ১৫ 
তার ধার! বহউ অন্তরে ॥ 

মুখাজ তোমার তথা, কাম-মদোধগারিশ্মিতা। 

তাও ভঙ্গি বিশেষ যে আর। 

তথ! বেণুগীত-গাতি, নর নব জন্মায় রততিঃ 
বিভাবিত মাধুর্য মিশাল ॥ ২ 



নবম: প্রকাশঃ ২১৭ 

এই এই লীলা যত, হিয়ে রহু অবিরত, 

অতিশয় ধারারূপ ধরি । 

কৃষ্ণকর্ণীমৃুত এই, সদ! পান করে ষেই, 
তাঁর প্রেম হয় হিয়ভ.র ॥ 

কৃষ্ণ কহে ধন্ম অথ, কাম মোক্ষ পুরুষাথ, ৫ 

জিনিয়াও মৌতে প্রেমফল। 

সে মোরে সাক্ষাতে পাঁইলা, মোরে ছাড়ি মোর লীলা- 

কুর্তি লাগি কেনে মাগ বর ॥ 
ইহা শুনি লীলাশুক, কহে মনে পাঁঞা সুখ, 

ভক্তি সিদ্ধান্ত উটস্িয়৷ | ১০ 

সচাতুরী-ভঙ্গী কথা, কৃষ্ণকর্ণাম্ৃত মতা, 
শুন সবে এক-মন হৈয়া ॥ ১০৬1 

তথাহি-_ 
ভক্তিত্বয়ি স্থিরতর1 ভগবন্ যদি স্যা- ্ 

দৈৈৈবেন নং ফলতি দিবযকিশোরমুর্তিঃ | ১৫ 

যুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞলি সেবতেইম্মান্ 

ধন্মার্ঘথকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥ ১০৭ ॥ 
অস্যার্থ) যথা--রাগঃ ॥ 

শুন সর্বজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র | 

প্রেমলক্ষণ হৈতে, লীলা ক্্তি হষ় চিত্তে ॥ ২* 
তুমি সাক্ষাত হও যে শ্রীবন্ধ ॥ কু 



হও আঞ্চঞ্চকর্ণামৃতম্। 

সেই প্রেমতক্তি যবে, মোরে স্থির রহে তবে, 

তূমি ষে কিশোর মূর্তিমান্। 
এইরূপ পাইব আমি,  ইথে অন্য বৌল জানি, 

নহে তুমি ছুলভান্য স্থান ॥ 

তবে যদি যুক্তিগণ, করি অঞ্জলি বন্ধন, ৫ 

“মোরে লও' মোরে ল্ড' কহে। 

ধর্ম অর্থ কাম আদি, . ইহার পশ্চাতে সাধিঃ 

কহে “কভু ফিরিয়া ন1 চাছে' | 

অতএব কিবা কাঁজে। বর দিবা কিবা ব্যাজে, 

ছন্দ কথ করহ প্রকাশ। ১০ 

ছাড় সব কুটিনাটি, বঞ্চনার পরিপাঁটী, 

নানামত অন্য পরিহাস ॥ 

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, মোর কর্ণীমৃতরূপ, 

আদ্যোপান্তে যতেক বর্ণিলা | 

তাহ! শুনিবার কাজে, এই কথা কহি ব্যাজে, ১৫ 

বাণী মোর কর্ণামৃত হৈলা ॥ 

এমতে সম্সেহ বাণী, গোবিন্দের মুখে শুনি, 
ও লীলাশুক পাইল. হরিষ | 

কছিতে লাগিল! পুন, অতি মনোহর শুন, 
সবে কু ফকর্ণামৃতানিশ ॥ ১০৭ ২ 



নরম প্রকাশঃ। 

তথা হি-- 

জয় ভয় জয় দেব দেৰ দেব 

ব্রিভুবনমঙগল দিব্যনামধেয়। 

জয় জয় জয় দেব কৃষ্ণদেব 

আবণমনোনয়নামৃতাবতার ॥ ১০৮ 

অন্থ্ার্থঃ যখা-- বাগঃ ॥ 

হে দেব! জয়হে দেব! জয়হে দেব! জয়। 
পরম আনন্দে বাঁণী পুন পুন কয় ॥ 

ত্রিভূবন-মঙ্গল দিব্য-কিশোর-মুরতি | 

মনোহর নাম কৃষ্ণ মোহন মুরতি ॥ 

'কংবা দ্েবদেব তুমি তার! দেব দেব । 
তাহাতে মঙ্গলরূপ দিব্যরূপ দেব ॥ 

হে কুষদেব 1! জয় মানসলোচন । 

অমৃস্তাবতার জয় প্রাকট্যসোহন ॥ 

পুন কৃষ্ণন্বমাধুর্য;য অতিশয় হেরি । 

আনন্দে উম্মত্ত হৈল বর্ণে বাগ, ভরি ॥ 
ৰর্ণিতে না পারে পুন করেন প্রণাম 1" 

কৃষ্ণ নে যিবাদের করে, সংহরণ, ॥ ১০৮ 

২২১: 

৩ 

৯৫ 

স্ 



্রীৃষ্কর্ণামৃতম্। 

তথাহি-. 

তুত্যং নির্ভরহ্ষবর্ষবিবশা- 
বেশস্ফুটাবি9ব- 

ভু়শ্চাপলভূষিতেষু স্বকৃতাং 
ভাবেষু নির্ভাষিণে। ৫ 

গ্রমদেগ। কুলমগ্ডনায় মনসাং 

বাচাঞ্চ দূরে স্ফুর- 

ম্মাধুর্যোকমহার্ণবায় মহসে 

ক্মৈচিদশ্মৈ নমঃ ॥ ১০৯ 

অগ্যার্থঃ যথা- রাগ: । ১ 
অনির্ধ্বাচা মাধূর্য্য-পুপ্জ শুন হরি। 

বর্ণিতে না পারি ওহে, রূপ জগজন মোহে, 
অতএব নমস্কার করি ॥ ধর ॥ 

কৃর্ষচন্দ্র কহে ওহে, মাধু্য যে মোর হয়ে, 
বর্ণ শুনি ইচ্ছ। বড় হয়। ১৫ 

শুনি কহে বর্ণন নহে, বাক্যের সে দুর হয়ে, 
হেন সে মাঁধুর্যাসিদ্ধুময়। 

কৃষ্ণ কহে, বাক নহে. মনে মনে বর্ণ অছে, 
তভু মোর সখ লাগে মনে। 

শুনি কহে, দেহ নছে, মানসের দুর হয়ে, ২ 
: ভীবনাবিষয় হুখইনে ॥ 



নব্য প্রকাশঃ ২৯৩. 

কৃষ্ণ কহে বাঁণী-মন- অগোচর যদি হেন, 

তবে বোল কাহার গোঁচর। 

গুনি কহে যে যে গণ, প্রেম-ভজা তন্ুমন, 
তাহার গোচর তুমি ধর ॥ 

কৃষ্ণ কহে সেই কেবা, বিবরি কহ সে যেবা, ৫ 

তাহা শুনি কহে লীলাগশুক। 

নির্ভর-হরিষ-বর্ষে, বিবশ যে অহনিশে, 

তাহাতে চাঁপল্য-স্ফর্ভি-সথখ ॥ 

কৃষ্ণ কহে তবে কিয়ে, নিরাকার-ব্রহ্মাময়ে, 

নিরূপণ করহু আমারে। ১০ 

তেঁহ কহে “নহি নহি, গোকুলমগ্ডলময়ী, 

নীলমণি মুর্তিমান্-বরে ॥ 

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, মোর কর্ণামৃতরুূপ, 

যত সব ব্ণন! তোমার । 

তাঁতে আপ্যায়িত আমি, বর কিছু মাগ তুমি, ১৫ 

অভীষ্ট যে থাকে মনে আর ॥ 

লীলাগুক কহে তবে, কি বর চাহিব এবে, 

সাক্ষাৎ তোমার দরশনে। 

স্পূর্ণ হল মোর, যাতে অতি কৃপা তোর, 
তথাপি এক বর মনে ॥ ১০৯ ২, 



২৪. 

. কল্লুশত- মন্তরেহ, তব ভক্তি-রসিক যেহ, 

শ্রীকঞ্চ কর্ণামৃতম্। 

তথাহি-_ 

ঈশানদে বচরণাভরণেন নীবী- 

দাঁমোদরস্থিরযশস্তবকোস্ভবেন । 

লীলাশুকেন রচিতং তব কৃষগ্দেব 

কণাম্বহং বহতু কল্পশতান্তরেহপি ॥১১০ ৫ 

অস্ঠার্থ, যথা-_রাগঃ ॥ 

অহে কৃষ্জদেব! ক্রীড়ীরত ! 

এই আমি লীলাশুক, পাইয়া অস্তরে সখ, 

বলিলাম তব কর্ণামৃত ॥ ধ্ ॥ 

০ 

তাঁর চিছ্ে হহউ প্লাবিয়া। 

তোমার যে প্রাণে রাই। আমার সে প্রীণময়ী, 

তার চিত্তে ব্ডক ধারা হৈয়! ॥ 

তথ দামোদর চিত্তে, সদা বহু ধায়ারীতে, 
রাইনীবীদাঁমে যার উদর । ১৫ 

: বন্ধ হৈলা মানকাজে, তাতে খ্যাতি ক্ষিতিমাঝে, 
নাম যাহে 'রাধাদামোদর' ॥ 

তথাহি ভবিষ্যোতরো ত্তর-্লীলার্ঘ-বন্ধ- 
শ্লোক 

: সক্ষেতাঁবলরে চ্যুতে প্রণয়তঃ ২২৯ 
'সংরব্ধয়া রায়! 



নবম: প্রকাশঃ | ৯৫ 

প্রারভা ভ্রকুটীং হ্রণ্যরসনা. 
দানা নিবধ্যোদরমূ । 

কার্তিক্যাং জননীকুতোৎসবচয়ে 

প্রস্তাবনাপূর্ববকং 

চাটুনি প্রথয়ন্তমা ভ্পুলকং ৫ 
ধ্যায়েম দমোদরম্ 11” ইতি 

সঙ্কেত করিয়া হরি, সেস্থানে আদিতে নারি, 

তাবরুদ্ধ হৈল! রাই স্থানে । 

প্রণয় সংরদ্ধে রাই, ক্রুকুটি করিয়! চাই, 

হিরণ্যরসন-দাঁমসনে ॥ ১০ 

উদর বাঁদ্ষিল। যবে, তবে কৃষ্ণ সকৈতবে, 
কহয়ে কার্তিক পুণ্যমাসে। 

জননী উত্সব 'কৈলা, বর প্রার্ধ্য প্রকাশ্বিলা, 

সে লাগি সঙ্ষেতচ্যুতি বেশে ॥ 

এই স্থির যশ তৌমার, অন্লীন-পুষ্পগুচ্ছদার, ১৫ 

তেই তোমার নাম দামোদর' | 

অতএব তব কর্ণ, বন্ত এই গ্রন্থ বর্ণে, 

কল্পশত হইয়া বিমল ॥ 

এতেক কহিতে মনে, বাঁটিল আনন্দগণে, 
বিশ্মায় হইল এক ঠ৭ই। . ২৭ 



২২৬ ্রীষ্ককর্ণামৃতম্। 
গোবিন্দ শ্রবণে আর, সর্ববব্রজগে।পিকার, 

আর যে বিদগ্ধরসাশ্রয়ী ॥ 

আনন্দ পাউক মনে, মোর যে কবিত্বগণে, 

মোর, মনে প্রকাশে আনন্দ । 

এত চিন্তি লীলাশুক, অন্তরে পাইল সুখ, ৫ 

পড়ে এক শ্লোক প্রবন্ধ ॥ ১১০ ॥ 

তথাঙ্গি-- 

ধন্যানাঁং সরসানুলাপসরণী- 
সৌরভ্যমভ্যপ্যতাং 

কর্ণানাং বিবরেষু কাঁমপি ন্ুধা- ১০ 
ুষ্টিং দুহানং মুহুঃ। 

রম্য/ণাং স্থদূশাং মনোনয়নয়ো- 
মগ্নিসা দেবসা নঃ 

কর্ণানাং বচসাং বিজ ভ্তিতমহো 
কষ্ঃস্য কর্ণামৃতম্ ॥ ১১১ ১৫ 

অগ্যার্থয যথা--রাগঃ ॥ 

আমার বচন এই, দেব কর্ণামৃত যেই, 
কি ভাগা আমার জতিশয়। 

ফেলিকলাসুচন্ভুর, রসিকলেখর ওয়, 
হেন কৃষ্ণকর্ণামূতময় |. & | ২ 



নবমঃ প্রকাশঃ । 

তবে যদ্দি বোল হেন, কর্ণামৃত লবে কেন, 

এতাদৃশ যাহাতে বর্ণন। 
বিরহ সংযোগ বাণী, প্রলাপ সংলাপ বলি, 

চিত্র নহে বর্ণামৃত-নম ॥ 

তবে তাহ! শুন এবে, « সমস্ত সুদৃশ! সবে, 

যোগ-বিরহে যেই হরি! 

মানস*নয়নে লাগে, ংলাপ-প্রলাপ ভাবে, 

সর্ব্বেন্দ্রিয় হরিতে যে বলী। 

তার কাণে স্ুুধাময়, মোর এই বাণী হয়, 

“কি আশ্চধ্য ।' এই লাগি কহি। 

আর চিত্র লাগে মোহে, তোমার যে ভক্তচয়ে, 
তারো কর্ণে হয় স্ধাময়ী ॥ 

বৃন্দাবনসন্থ দ্ধিনী, যত গোঁপস্ুুরঙ্গিণী, 

যার. বৈদগ্ধা কমল! প্রার্থয়ে । 
তারো৷ কর্ণে মোর বাণী, অস্ৃতময়ী তেঞ্ঞ মানি, 

অতিচিত্র মোর ভাগ্য-চয়ে ॥ 

যদি বল গোপনাঁরা, অন্তরে যে সুখ ভারি, 

শুন কহি তাহার কারগ। 

অঞ্চত সরস-বাণী, ৃ শ্রবণের রসায়নী, 
তেঞ্ যুক্ত 'ক্ণাসৃত দম” ॥ 

২২৭ 

১২, 



২৮ শ্রীকষ্চকর্ণামতম্। 

তবে শুন তাহা কি, মধুর ভক্ত রসময়ী, 

পুন পুন যেই ভাষাঁগণ । 

তাঁহার লহরী গন্ধ গোপীবাক্য পরবন্ধ, 

তাহাঁও অভ্যাসে বাণীগণ ॥ 

এত শুনি কৃষ্ণ কহে, * শুন লীলাঁশুক অহে, 
সহ্য এই তোমার বচন। 

বিশুদ্ধ প্রগাঢ় প্রেম, যেন দশবাণ-হেম, 

তাহার বিলাসে স্তুপ্রবীণ ॥ 

এইরূপ মন্গুরাগ, যাহার হৃদয়ে জাগ, 

তার মুল্য 'আমি' মাত্র দেখি। 

মোরে বশ করিবারে, এই রাগ বল ধরে, 

আমি ভোরে তেজিতে না শকি ॥ 

কিস্ত্র তুমি এইক্ষণে, আইলা এই বৃদ্বীবনে, 
কথে! দিন এইরূপ দেহে । 

বন্দাবন-রাসকেলি- সুখ গনুন্ভব মিলিঃ 

কো দিন ধরি রহ থেহে ॥ 

পাছে অবিলন্দে অতি, এই রাস-লীলায় সতি, 
, প্রবেশ করিয়! নিরীখিবে। 

এইরূপ আাশীস করি, নব কিশোর কিশোরী, 

'অবর্শন যেন দুষ্থ' হবে ৪ সক 



নবমঃ প্রকাশঃ । ২২৪ 

রাধাকৃষ স্সেহ আখি, কৃপাসৃতে তাহ! মাখি, 

দেখে লীলাগশুকের বদন । 

তাহ। দেখি লীলাশুক, বিচ্ছেদে কাতরমুখ, 
সদৈন্তে বৈকল্যে ভরে মন ॥ 

অদর্শনে দিনগণ, গোঁঙাইব কেন-মন, ৫ 

তাঁহার উপায় পুছে তারে । 

প্রার্থনা করিয়া কহে, বাণী অতি স্বধাময়ে, 
এক শ্লোক সেই ক্ষণে পড়ে ॥ ১১১ । 

তথাহি-_ 

মনুগ্রহ-ছিগুণ-বিশাল-লোচনৈ- ১০ 
রমুস্মরন্মু হুমুরলীরবাম্থৃতৈঃ। 

যতে! যতঃ প্রসরতি মে বিলোচনং 

ততস্ততঃ স্ফুরতু তবৈব বৈভবম.॥ ১১২ 

অন্যাথ; বধ।- রাগঃ ॥ 

রাধে ! কৃষ্ণ! নিব্দেন করে| তুয়া পার । ১৫ 
হার দর্শনশোভা, এই ধন মোরে দিবা, 

তিলেক বিচ্ছেদ ষেন নয় ॥ গরু 

যেখানে যেখানে মোর, পড়র়ে নয়ন জোর 
সেখানে লেখানে কেন সদা । ২০ 

২ | 



২৩ ভ্রীকষ্ণকর্ণামৃতম্ । 

কপাঁতে বিশাল আখি, মৃহ বংশীধ্বনি মাঁখি, 
সঙ্গে দেখ! দিব! যে সর্ববদ! ॥ 

দৌহার সৌন্দর্য্য আর, বিলালবৈদগ্ধসার, 
ইস্থার বৈভন যত যত। 

আমার অন্থুর মনে, এই ছুই বিলোঁচনে, ৫ 
ন্ষ,প্তি রূপ হউ অবিরত।॥ 

এই বর দেহ মোরে, সদা যেন দেখে তোয়ে, 

আর কোন নাহিক বাসন! । 

সেবানুখ-ধন দিবা, আপন নিকটে নিবা, 
তোমা মিলায় তোমার করুণা ॥ ১১২ ১৩ 

£এবমস্ত' বলি কৃষ্ণ অন্তদ্ধান হৈলা। 

লীলাশুক কথে! দিন, থাই রহিলা ॥ 
তারপর কৃষ্ণ তারে নিকটে রাখিলা। 
ভাবরূপ দেহ পাঁঞ। দেবাতে রহিল! ॥ ইতি 
িকষচৈতন্য প্রভু, তোমা না ভজিনু কভু, ১৫ 

মুখ অতি অধয়ের অধস। 

তুমি কৃপা কর মোরে, নিজ গুণে নীতি তোরে 
কপানিধি-তৃষি দীনপ্রাণ 

জীতীলয়াহন রূপ, - অখিল ভকতাকুটা, 
নিজগণে দয়া কর মোরে । ২৪ 



নবমঃ প্রকাশঃ । 

ভ্রীতট গোপাল পচ্ছ, অস্তরে করুণ! বহু, 
মোরে রাখি বান্ধি কৃপাডোরে ॥ 

ঠাকুর আচাধ্য প্রভূ, আমার প্রতুর প্রভু, 
এই মোর শুরস। চন্তরে ! 

সাধন ভজন নাই, ₹সাঁয়ে যাতনা পাই, 

গুণ গুনি তবু প্রাণ ঝুরে ॥। 
করুণ! করিয়া মোরে, রাখ নিজ পদতলে, 

মো” বড় পতিত কেহ নহি। 

মো” অতি তাপিত জনে, কর কৃপা নিরীক্ষণে, 

তবে আছি এ ভাঁপ এডাই ॥ 

ঠাকুর বিষ্ণব মোহে, কর কৃপা অনুগ্রহে, 
সদাদোষ নাহি ধার মনে। 

সহজে জাপন গুণে, দয়া কর দীনজনে, 

তুয়া পদে লইস্থু শরণে ॥ 

হ্বীকষকণা মত, অন্বঙ্গ ছৈতে পাম, 

লীলাশুক-বাণী মনোরম। 
তার ভাবে মগ্্ী হই, কৃষ্তদাঁস কবি যেই, 

টীকা। কৈল! অতি বিচক্ষণ ॥ 

তাহা বরুশ। হৈতে,.. সেই ত টীকার মতে, 

প্রাকৃতে লিখিয় বুঝে? মু । 

২৩১ 

ও 



২৩২ রীৃঞ্চকর্ণামূতম্। 

টাকার আভাসগণ, লিখিনু করিয়া ক্রম, 

তীর কৃপায় মনে যেই লই ॥ 

তবমমৌরে কৃপা কর, মো" অতি অধম ঝড়, 

দ্বীন প্রতি কি দয়! তোমার । 

ব্রক্ষা-শিব-গোচর, ব্রক্গলীল। যে সকল, ৫ 

তাহা প্রকাশিলা অকাতর ॥ 

প্রীচৈতগ্ভচরিতামৃত,  শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, 
কৃষ্ণকর্ণামৃত টাক আর | 

তিন অমতে ত্রিভুবন। ভাসাইল সর্বজন, 

আঁখি পাইল জন্ম-অন্ধ যার ॥ 

তুমি বড় দয়াবান্, মোরে কর পরিত্রাণ, 

নিজগুণে এই দীন জনে। 

(তামার করুণা হৈলে,. মোর সব বাঞ্া পুরে, 
মৌর দোষ না| লইবা মনে ॥ 

সচতন্ত নিত্যানন্দ। অদ্বৈত আর ভক্তবৃন্দ, ১৫ 

পদরেণু নিজশিরে ধরি 

গাইল। গোবিন্দলীলা। মনে যাহা উপজিলা, 

আর শুন ষাঁর কৃপা বলি। 

প্রীল ভ্ীগুরুপদ- ন্বামৃত আনন্দিত, . 

তাঁর নথাঞ্চলে মোর লাশ। ২ 

চক ডি 



নবমঃ প্রকাশঃ | ২৩৩ 

সেই পদ-ভরসাতে, গাইল কৃষ্ণকর্ণামৃতে, 
এ যছুনন্দন দাস দাস। 

ইতি ই্্ীকৃষ্ণকর্ণামৃতে গ্রীলীলাশুকেন সহ 
গ্ীকৃষণস্য প্রত্যুত্তরবর্ণনং নাম 

নবমঃ প্রকাশঃ ॥ ৯ ॥ ৫ 

ইতি শ্রীবৃন্দাবন্চন্দ্-চরণাঁরবিন্দ-মকরন্দ-পাঁন- 

মতত-মধুব্র ত-জ্রীলীলাশুক-বিরচিতং 

কর্ণামতস্তোত্রং লমাপ্ম্ ॥ 

॥ ভ্ীঃ ॥ 














